SPAANS LEREN IN MÁLAGA
UNIEKE 8-DAAGSE STUDIEREIS
zondag 12 mei – zondag 19 mei 2019
€ 825,- per persoon
MÁLAGA!
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.
EEN INTENSIEVE CURSUS IN KLEINE GROEPEN
Onze partnerschool CLIC (Centro de Lenguas e Intercambio Cultural) International House
Málaga is gelegen in hartje Málaga, vlakbij de beroemde Calle Larios. Als u Spaans wilt
leren in het centrum van deze levendige stad aan de Costa del Sol is dit dus de perfecte
locatie! Geniet van de Spaanse sfeer, de vele tapas bars en alle evenementen die het
centrum te bieden heeft. De lesgroepen bestaan uit maximaal 10 personen. Veel
persoonlijke aandacht dus! Het team van gedreven docenten staat klaar om u te
ontmoeten en het beste uit jezelf te halen.
VERBLIJF BIJ GESELECTEERDE GASTGEZINNEN
Wanneer u bij een gastgezin verblijft krijgt u automatisch veel meer mee van de Spaanse
cultuur en de levenswijze van de “malagueños” zoals de inwoners van Málaga genoemd
worden. Gastgezinnen wonen op ca. 15-35 minuten loopafstand van de school, of ca. 15
minuten met het openbaar vervoer.
VERBLIJF IN 3-STERREN OF 4-STERREN HOTELS
Verblijf in het 3-sterren hotel Del Pintor of het 4-sterren hotel Palacete de Alamos in een
1- of 2-persoonskamer. Het verblijf is op basis van logies en ontbijt. Beide hotels zijn
gelegen op 400 meter van de taalschool.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeeld dagprogramma
dag 1 zondag
vliegreis naar Málaga
per transfer naar het meetingpoint
avondeten bij het gastgezin/bij verblijf in
hotel op eigen gelegenheid
dag 2 maandag
ontbijt bij gezin/in het hotel
4 lesuren Spaans
’s middags rondleiding door Málaga
avondeten bij het gastgezin/bij verblijf in
hotel op eigen gelegenheid
dag 3 dinsdag
ontbijt bij gezin/in het hotel
4 lesuren Spaans
’s middags bezoek aan Picasso museum
avondeten bij het gastgezin/bij verblijf in
hotel op eigen gelegenheid
dag 4 woensdag
ontbijt bij gezin/in het hotel
4 lesuren Spaans
vrije middag
Tapastour

dag 5 donderdag
ontbijt bij gezin/in het hotel
4 lesuren Spaans
bezoek aan Flamenco show
avondeten bij het gastgezin/bij verblijf in
hotel op eigen gelegenheid
dag 6 vrijdag
ontbijt bij gezin/in het hotel
4 lesuren Spaans
vrije middag
avondeten bij het gastgezin/bij verblijf in
hotel op eigen gelegenheid
dag 7 zaterdag
ontbijt bij gezin/in het hotel
dagexcursie naar Cordoba
avondeten bij het gastgezin/bij verblijf in
hotel op eigen gelegenheid
dag 8 zondag
ontbijt bij gezin/in het hotel
per transfer naar de luchthaven
vertrek per vliegtuig vanuit Málaga

8-DAAGSE STUDIEREIS NAAR MÁLAGA
Heenreis: zondag 12 mei 2019
Prijs: € 825,- per persoon

(bij een minimale deelname van 20 personen)

Dit is inclusief:
 Vliegretour Amsterdam - Málaga inclusief ruimbagage, luchthavenbelasting en
reserveringskosten.
 Retourtransfer luchthaven Málaga – meetingpoint Málaga
 Cursus Spaans met 20 lesuren in internationale groepen (50 minuten per les)
 7 overnachtingen bij een gastgezin in gedeelde 2-persoonskamers op basis van
halfpension (ontbijt en diner)
o toeslagen voor alternatieve verblijfsopties op volgende pagina
 rondleiding door Málaga, bezoek aan Picasso museum, tapas tour, bezoek aan
flamenco show en dagexcursie naar Cordoba
 Deelname certificaat
LET OP! Wij informeren u dat als de kosten voor de retourvlucht, inclusief
ruimbagage en alle taxen en toeslagen, hoger zijn dan € 250,- p.p.. dit verschil dan
bij betaald dient te worden. De luchthaven van vertrek is Amsterdam.
Deze reis valt onder de garantie van Stichting Garantiefonds reisgelden
VERZEKERINGEN
U kunt op eenvoudige wijze bij StudyTravel een reisverzekering en/of annuleringskostenverzekering afsluiten. U 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
U kunt kiezen uit 2 combinaties met verschillende dekkingen en premies. Een schema
van de mogelijke combinaties en de bijbehorende premiekosten vindt u 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

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

INSCHRIJFFORMULIER
STUDIEREIS MÁLAGA

(graag inleveren met kopie van paspoort/id-kaart)
Officiële eerste voornaam___________________________________________ m/v
(zoals vermeld op paspoort/ id-kaart)
Roepnaam

______________________________________________________

Achternaam

______________________________________________________
Geb. datum ____/____/______

Adres

______________________________________________________

Pc & Plaats

______________________________________________________

E-Mail

______________________________________________________

Telefoon

______________________________________________________
Paspoort/identiteitskaartnummer__________________

CONTACTPERSOON IN NEDERLAND
Naam

______________________________________________________

Telefoonnummer______________________________________________________
KEUZEMOGELIJKHEDEN:
Verblijf
gastgezin op basis van half pension (ontbijt en diner);
O
2-persoonskamer (basisprijs)
met________________________
O
1-persoonskamer (toeslag € 70,- per persoon)
3-sterren hotel op basis van logies en ontbijt;
O
2-persoonskamer (toeslag € 330,- per persoon) met_________________________
O
1-persoonskamer (toeslag € 440,- per persoon)
4-sterren hotel op basis van logies en ontbijt;
O
2-persoonskamer (toeslag € 475,- per persoon) met_________________________
O
1-persoonskamer (toeslag € 900,- per persoon)
Let op! kiest u voor een verblijf in een 2-persoonskamer vergeet dan niet de naam van uw
kamergenoot in te vullen. Voor een verblijf in een 2-persoonskamer is dit verplicht.

Verzekering
O
de annuleringskostenverzekering
O
de reisverzekering
O Comfort
O Optimaal

(€ 1,92/dag)
(€ 2,77/dag)

Handtekening ___________________ Plaats en datum___________________________
Op deze reis zijn de reis-/cursusvoorwaarden van StudyTravel van toepassing

