Spansk i Nerja 2020

Vinterspansk i Nerja

med Flemming Jespersen, Det Spanske Hus

Kurserne foregår i den hyggelige badeby Nerja i Andalusien. Her er både strand, hyggeligt
bymiljø og flotte omgivelser. Jeg har selv boet i området for år tilbage og er lige siden vendt
tilbage dertil flere gange om året, mest i december og januar, hvor lyset og det milde klima er
en velsignelse når man kommer fra det vintermørke Danmark. I januar 2020 får du igen
muligheden for at deltage i mine spanskkurser i denne dejlige del af Spanien og kombinere
det med en vinterferie i pragtfulde omgivelser, langt væk fra den mørke danske vinter.
Jeg lejer lokaler til undervisningen, og deltagerne
arrangerer selv flyrejse og ophold i Nerja eller et
andet sted i nærheden, og møder så op til
undervisning mandag-fredag i en uge eller to, efter
eget valg.
Et uge-kursus består af 16 lektioner spansk fordelt
på fem dage. Kursus 1 er fra tirsdag til lørdag,
kursus 2 er fra mandag til fredag. Der bliver
undervisning på flere niveauer, fra næstenbegynder og opefter, og jeg fordeler deltagerne på
hold efter niveau. Kurserne henvender sig både til
Det Spanske Hus’ kursister og til de mange
danskere der bor i Nerja eller i nærheden.
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.

Nerja, fra den gamle bydel
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Datoer for kurserne:
Kursus 1: 7.-11. januar 2020 (tirsdag-lørdag), begge dage inklusive.
Kursus 2: 13.-17. januar 2020 (mandag-fredag), begge dage inklusive.
Du kan tage begge kurser eller kun det ene, som du har lyst. Der vil være forskelligt materiale
på de to kurser.
Hvert kursus består af 16 lektioner fordelt over fem dage.
Pris for kurserne:
Prisen for en uge er 2400 kr. Hvis du vælger at tage begge uger, koster det 3800 kr. i alt.
Prisen inkluderer undervisning, materialer og kaffe, te, vand og frugt i pauserne.
Undervisningen:
Deltagerne bliver inddelt i hold efter niveau. Der bliver tre niveauer:
• Nær-begynder (svarer til Det Spanske Hus’ kurser på niveau 2-3)
• Mellem (svarer til Det Spanske Hus’ kurser på niveau 4-5)
• Avanceret (svarer til Det Spanske Hus’ kurser på niveau 5-7)
Undervisningen for alle hold ligger i tidsrummet 9.30-12.30.
Lektionerne har uformel karakter, hvor deltagerne sidder i en lille gruppe og skifter mellem
forberedelse i gruppen og undervisning med lærer. Holdet på avanceret niveau har en lokal
lærer, og jeg underviser selv på de andre niveauer.
Hvis der er interesse for det, kan vi spise frokost eller middag sammen nogle af dagene.
Nerja og omegn:
Nerja er af de mest charmerende badebyer på Costa
del Sol. Den er veletableret som ferieby, men den har
bevaret meget af sin oprindelige charme, først og
fremmest fordi man ikke har bygget højhuse langs
strandene. Her er en hyggelig gammel bydel med et
stort udbud af butikker, tapasbarer og restauranter,
og så er kysten fantastisk smuk, med små beskyttede
strande, hvor der sagtens kan være lunt nok til at
man kan ligge i badetøj om vinteren. Foruden den
fine kyst byder Nerja også på en pragtfuld udsigt til
de høje Almijara-bjerge, der beskytter byen og giver
den sit milde vinterklima.
Nær Nerja: Lige uden for Nerja ligger nogle
imponerende drypstenshuler, og kun 6 km væk
finder man en af Spaniens smukkeste landsbyer,
Frigiliana, med en usædvanlig velbevaret gammel
bydel, snoede trappegader uden biler, altid
nykalkede huse og et væld af planter og blomster i
krukker langs facaderne. Lige bag ved Nerja og
Frigiliana er der høje bjerge og vild, fredet natur,
Frigiliana
som indbyder til dejlige vandreture.
Fra Nerja er det også nemt at komme til Málaga, en af Spaniens mest charmerende og mest
oversete storbyer.
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Flyrejse:
Du køber selv din flybillet, og vælger dermed selv rejsedag og afgang. Du skal flyve til Málaga.
Der er tre flyselskaber der flyver direkte København-Málaga om vinteren: Norwegian, SAS, og
Ryanair. På søgemaskiner som f.eks. www.skyscanner.dk får du et overblik over
mulighederne.
Transport til Nerja:
Der er ca. 60 km fra Málaga lufthavn til Nerja. Der er motorvej hele vejen.
Bil: Det er billigt at leje bil i Málaga. Tjek f.eks. www.autoeurope.dk. Der er gratis parkering i
det område af Nerja hvor kurset foregår, og det er forholdsvis nemt at finde en p-plads.
Taxi: Mange selskaber tilbyder ”airport transfer”, som er en taxi der bookes på forhånd
hjemmefra. Det er billigere end at hyre en i lufthavnen, og så kommer chaufføren ind og
henter dig i ankomsthallen. Jeg har gode erfaringer med www.malagaairporttaxi.net, men der
er mange andre. Rejsen koster ca. 70 € pr. vej for op til 4 passagerer. Rejsetid ca. 45 minutter.
Bus: Tag lufthavnsbussen til Málaga centrum, og skift til Alsa-bussen til Nerja. Der er hyppige
afgange. Rejsetid Málaga centrum-Nerja 1-1,5 timer. Check www.alsa.es.
Lokaltransport:
Der er gode busforbindelser til Frigiliana (12 afgange på hverdage, 7 om søndagen), Málaga
(ca. hver time) og drypstenhulerne (ca. hver time).
Indkvartering:
Undervisningen foregår i lejlighedskomplekset Apartamentos Andalucía, så det kan være
praktisk at indkvartere dig der. Deltagere i Det Spanske Hus’ kursus får en rabatpris på dette
sted. En lejlighed med et soveværelse og opholdsstue koster ca. 375 kr. i døgnet, og en med to
soveværelser og opholdsstue koster ca. 450 kr. i døgnet. Lejlighederne er rummelige og gode i
forhold til prisen, dog er køkkenerne sparsomt udstyret. Komplekset har en rigtig god
beliggenhed lige ved stranden og i nem gåafstand til alt i byen. Se mere på deres hjemmeside:
http://www.apartamentoscantares.es .
Hotel: I Nerja og andre steder på kysten er der mange hoteller i alle klasser. Søg f.eks. på
www.hotelscombined.dk eller http://www.trivago.dk . Man kan ofte forhandle en god pris i
januar hvis man tager kontakt direkte til hotellet.
Privat lejlighed eller hus:
Der er mange private ferielejligheder og -huse til leje i Nerja og omegn. Der findes talrige
hjemmesider der formidler kontakt mellem ejerne og interesserede lejere. Se f.eks.
homeaway.dk, airbnb.dk eller feriebolig-spanien.dk, eller søg på Google.
Da det er vinter, skal du sikre dig at der er opvarmning i den bolig du lejer (det er der som
regel), og spørg til om elforbruget er inkluderet i lejen, da opvarmning oftest er elektrisk.
Tilmelding:
Tilmeld dig pr. mail på spanskmedflemming@gmail.com og oplys om du vil med på kursus 1,
kursus 2 eller begge. Ved tilmelding betales et depositum på 1000 kr. Depositum bliver ikke
refunderet hvis du annullerer din tilmelding. Restbeløbet betales senest den 2. januar 2020.
Sidste tilmeldingsfrist er den 28. december 2019, men da der er begrænset antal pladser på
kurserne, kan de være fyldt op inden da.
Hvis du annullerer efter den 2. januar 2020, er det indbetalte kursusgebyr tabt.
Hvis du har spørgsmål, kontakt mig på mail eller på telefon 50421210.
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Fotos fra bjergene bag Nerja, taget i januar 2015

Blomstrende mandeltræer og Sierra Nevada med sne på i baggrunden

Januar i Andalusien er forår, set med en danskers øjne
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