Spanskkurser i Mecina og La Herradura, Andalusien - 1.-16. juni 2019
Med Flemming Jespersen, Det Spanske Hus

Udsigt over La Herradura

To spanskkurser i forlængelse af hinanden, på to vidt forskellige og lige pragtfulde steder i
Andalusien. Tag en uge eller to med intensiv spanskundervisning, kultur- og naturoplevelser,
socialt samvær og god, lokal mad. Deltagerantallet er begrænset til 16 på hvert kursus.
Datoer:
Kursus 1: 1.-9. juni 2019
Kursus 2: 9.-16. juni 2018

(8 dage)
(7 dage)

Kursus 1 foregår i den lille landsby
Mecina i Alpujarra-bjergene. Her er vi væk
fra de slagne turistruter, i smuk, frodig
natur som indbyder til dejlige gåture, både
lette spadsereture og længere, mere
krævende vandreruter. Mecina er meget
lille og meget fredelig. De dominerende
lyde er fuglesang og det rislende vand fra
byens gamle vandposter. Her er ingen
butikker, men til gengæld tre gode og
meget forskellige spisesteder. I den
nærliggende by Pitres finder man et lille
supermarked, apotek og flere barer og
Værelse på Hotel Mecina
restauranter.
Vi bor på Hotel Mecina, et hyggeligt familiedrevet hotel med rigtig pæne værelser, en god
restaurant og en pragtfuld, stor have med frugttræer, egen blomstereng, swimmingpool og
solterrasse, som alt sammen står til gæsternes rådighed. Vi har halvpension på hotellet, så
gruppen spiser morgenmad og enten frokost eller aftensmad sammen. Øvrige måltider er på
egen hånd, men typisk vælger mange eller hele gruppen at gå ud og spise sammen.
Spansktimerne foregår på hotellet, enten indendørs eller ude i haven.
I løbet af opholdet tager vi på tre fælles ture: 1) Granada, hvor der vil være mulighed for at
besøge det fabelagtige Alhambra-palads, gå på opdagelse i den gamle bys stejle, krogende
gader eller shoppe i strøggaderne; 2) de tre smukke landsbyer Capileira, Bubión og
Pampaneira i Poqueira-dalen; 3) Trevélez, Spaniens højst beliggende landsby hvor der
dufter af de tusinder af skinker som hænger til tørre i den friske bjergluft.
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Kursus 2 foregår i La Herradura, som er en
fredelig badeby i provinsen Granada. Her har
mange spaniere og udlændinge deres
feriebolig, men der er få hoteller og ingen
masseturisme. Byen ligger idyllisk ved en
pragtfuld bugt med en lang badestrand. I de
umiddelbare omgivelser er der plantager af
avokado og mango og et stort naturområde
omkring forbjerget Cerro Gordo, hvor der er
gode muligheder for vandreture. De hyggelige
feriebyer Almuñécar og Nerja kan nemt nås
Hotel Almijara, en del af tagterrassen
med lokalbus.
Vi bor på Hotel Almijara, et hyggeligt lille hotel der ligger midt i byen, 5 minutters gang fra
standen. Der er en dejlig tagterrasse til solbadning, og det er også her at morgenmaden
serveres. Værelserne er rummelige og rigtig pænt indrettet, og alle har en lille balkon.
Betjeningen er venlig og personlig. Vi får kun morgenmad på hotellet. Hver dag vælger jeg
steder hvor de der ønsker det, spiser sammen til aften og nogle dage også til frokost. Der er et
stort udvalg af restauranter i La Herradura, så der er meget at vælge imellem.
Spansktimerne foregår dels i min ferielejlighed, dels på en lokal sprogskole. Begge dele ligger
i kort gåafstand fra hotellet.
I løbet af opholdet tager vi på to fælles ture: 1) Málaga, som i disse år er midt i en kolossal
kulturel og økonomisk opblomstring. Her er der mulighed for at opleve det fine arabiske
palads, de gode kunstmuseer, den gamle bydels hyggelige gader med traditionelle barer og
spændende butikker, eller strøggaderne med gode shopping-muligheder. 2) Otívar, en typisk
andalusisk bjergby der ligger i fantastisk frodige omgivelser. Vi går en tur rundt i de stejle
gader og spiser på en restaurant der er vidt berømt for sine langtidsstegte kyllinger med
citron og hvidløg.
Spanskundervisningen på begge kurser har uformel karakter, hvor deltagerne sidder i små
grupper ved samme bord. Der er undervisning på alle niveauer, dog skal du minimum have
gennemført Niveau 1 hos det Spanske Hus eller tilsvarende et andet sted for at kunne deltage
i undervisningen på rejsen. Deltagerne bliver inddelt i hold efter niveau og sidder i en lille
gruppe som veksler imellem forberedelse i gruppen og undervisning med lærer. Vi er to
undervisere: mig selv og en lokal, indfødt lærer. Den indfødte lærer vil undervise holdet på
avanceret niveau. Der er 16 lektioner spansk à 45 minutter pr. uge.

Hus nær Mecina

Skinker i Trevélez

Hotel Mecina, pool og solterrasse
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Alt det praktiske (pris, flybillet m.m.)
Priser
Du køber selve kurset hos Det Spanske Hus, og derudover skal du regne med udgifter til
indkvartering og transport. Din samlede pris for rejse og kursus er summen af priserne for:
1) kursus, betales til Det Spanske Hus
2) indkvartering med halvpension (Mecina) eller med morgenmad (La Herradura), betales
direkte til hotellet. Husk at medregne tillæg for enkeltværelse hvis du rejser alene.
3) lokaltransport, betales i euro i løbet af opholdet.
4) flybilletter, som du selv bestiller og betaler.
Entréindtægter til museer og lign. samt måltider ud over den inkluderede pension på hotellet
er for egen regning.
Se mere om de enkelte dele nedenfor.
1) Selve kurset
Inkl. 16 lektioner spansk pr. uge, ekskl. flybilletter.
1 kursus (Mecina eller La Herradura): 3500 kr.
2 kurser (Mecina + La Herradura): 6000 kr.
Kurset betales til Det Spanske Hus
2) + 3) Indkvartering og lokaltransport
Betales i euro. Nedenfor ses omtrentlige priser, omregnet til danske kroner. Du får de præcise
beløb i euro inden afrejse.
Kursus 1, Mecina

Pris i kr.

Kursus 2, La Herradura

Pris i kr.

Indkvartering,
8 overnatninger med
halvpension, pr. person i
delt dobbeltværelse

3450

Indkvartering,
7 overnatninger med
morgenmad, pr. person i
delt dobbeltværelse

1450

Tillæg for enkeltværelse,
8 nætter, pr. person

1010

Tillæg for enkeltværelse,
7 nætter, pr. person

1300

Transport til og fra
lufthavn (eller La
Herradura), samt på 3
udflugter

1500

Transport til lufthavn
(hjemrejse), samt på 2
udflugter

800

Hvis du kun er med på kursus 2 (La Herradura), skal du selv sørge for og betale transport fra
lufthavnen til La Herradura i forbindelse med ankomsten. Jeg er gerne behjælpelig hermed.
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4) Flyrejse:
Du skal selv købe din flybillet. Inden du køber den, skal du lige sikre dig at der er plads på
vores kursus, så du ikke brænder inde med en flybillet. Du skal flyve til Málaga lufthavn
(AGP). Da flybilletterne typisk bliver dyrere jo tættere på afrejsedato man kommer, kan du
spare mange penge ved at booke flybilletten så tidligt som muligt. Kurserne gennemføres
altid, også med få deltagere.
For at kunne benytte den fælles lufthavnstransport skal du rejse med disse afgange:
Kursus 1 + 2 (Mecina + La Herradura):
Udrejse lørdag den 1. juni med Norwegian rute D83670, afgang fra København kl. 05.55,
ankomst til Málaga kl. 09.35.
Hjemrejse søndag den 16. juni med Norwegian rute D85072, afgang fra Málaga kl. 15.40,
ankomst til København kl. 19.25.
Kursus 1 (Mecina):
Udrejse som ovenfor
Hjemrejse søndag den 9. juni med Norwegian rute D85072, afgang fra Málaga kl. 15.40,
ankomst til København kl. 19.25.
Kursus 2 (La Herradura):
Udrejse søndag den 9. juni. Du vælger selv afgang og skal selv sørge for at komme videre til
La Herradura (jeg hjælper gerne). Hvis du vælger et fly først på dagen, er der flest
valgmuligheder i forhold til transport til La Herradura.
Hjemrejse søndag den 16. juni med Norwegian rute D85072, afgang fra Málaga kl. 15.40,
ankomst til København kl. 19.25.
Tilmelding og betaling:
Tilmeld dig pr. mail på spanskmedflemming@gmail.com. Ved tilmelding betales et depositum
på 1200 kr. Depositum bliver ikke refunderet hvis du annullerer din tilmelding.
Restbeløbet betales senest den 2. april 2019. Det indbetalte beløb refunderes ikke, hvis du
annullerer din tilmelding efter den 2. april 2019.
Det maksimale antal deltagere på hvert kursus er 16. Hvis der er fyldt op, kan du blive skrevet
på en venteliste.
Lidt om kursuslederen, Flemming Jespersen:
Jeg er til daglig leder af og underviser ved sprogskolen Det
Spanske Hus i Borgergade i København. Jeg har undervist i
spansk siden 1998 og været kursusleder på over 40 sprog- og
kulturrejser til Spanien. Jeg elsker at undervise og at dele ud af
det store kendskab jeg har fået til Spanien efter at have boet der
i sammenlagt tre år og ved at have rejst dertil utallige gange og
besøgt både de kendte turiststeder og de fjerneste afkroge af
landet. Siden 2017 har jeg også været ejer af en ferielejlighed i
La Herradura, hvor jeg tilbringer mange ferier.
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