Spansk i Córdoba, 13.-18. oktober 2020

Tag med Det Spanske Hus til Córdoba i efterårsferien 2020

Córdoba, den romerske bro og det gamle centrum med katedralen, som er bygget inde i den fine gamle moske

Oplev Córdoba, en af Sydspaniens fine gamle kulturbyer, som først og fremmest er kendt
for den helt eventyrlige Mezquita, som er den gamle moske fra byens mauriske storhedstid.
Córdoba er i dag et populært mål for endagsture fra Solkysten, men den byder på så meget
mere end moskeen og souvenirbutikkerne der omgiver den. Det skal vi konstatere på egen
hånd, så vi tager 5 dage, hvor vi udforsker kendte og mindre kendte sider af denne
charmerende by og dens omgivelser, og det gør vi på spansk.
Kurset er et sprogkursus, dog uden egentlig
undervisning. Der bliver rundvisninger på spansk med
lokale guider som er specialiserede i at arbejde med folk
der lærer spansk. Guiden vil ”eksaminere” deltagerne til
sidst for at opsummere det han/hun har sagt og sikre at
alle har forstået det. Der vil også være andre aktiviteter,
bl.a. en skattejagt på spansk rundt i byen. Guiderne er
vant til at arbejde med grupper hvor folk har forskelligt
niveau på spansk, så kurset er i princippet for alle, men
hvis du er begynder, må du være indstillet på ikke
nødvendigvis at få alle detaljer med. Du kan godt have en
ledsager med som ikke taler spansk, men vedkommende
skal vide at rundvisningerne er tilrettelagt til folk der
lærer spansk. Foruden de spanske guider som tager sig af
rundvisningerne, er Det Spanske Hus’ kursusleder,
Flemming Jespersen, med under hele opholdet.
La Mezquita, bedenichen

Indkvartering: Vi bor på et centralt beliggende mellemklassehotel. Alle værelser har eget
bad, og der er morgenmad med i prisen. Vi har 5 overnatninger i Córdoba.
Måltider: frokost og aftensmad er på egen hånd og for egen regning. Som kursusleder
finder jeg eller vores guide hver dag steder hvor de der har lyst, kan spise med.
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Ud på landet:
En af dagene tager vi på udflugt fra
Córdoba. Vi kører i egen bus ud i det
andalusiske landskab til den smukke, hvide
landsby Zuheros og grotten Cueva de los
Murciélagos, som var beboet af vore
forfædre for 35.000 år siden. Og vi skal
udforske det beskyttede naturområde La
Subbética, hvor noget af Spaniens bedste
olivenolie kommer fra og hvor der vil blive
mulighed for at vandre i naturen.

Zuheros

Lidt om Córdoba: Córdobas gamle bykerne er en af de største i Europa og er er i sin helhed
optaget på UNESCOs liste over Verdensarv. Dens ubestridte centrum er la Mezquita,
moskeen, som er et af Spaniens allerfineste bygningsværker. Indvendig går man rundt i en
helt eventyrlig skov af 774 søjler som forenes af 1312 dobbeltbuer. Det er et mageløst syn
og en dybt bevægende oplevelse som intet foto kan forberede en på. Moskeen stammer fra
Córdobas storhedstid omkring år 1000, da byen var hovedstad i det muslimske Al-Andalus
og en af Europas mest sofistikerede og velstående byer. Et bizart indslag er Córdobas
kristne katedral, der er bygget midt inde i moskeen. Gaderne i den gamle by er smalle og
snoede, og er fyldt med blomster og overraskende kig til kirketårne eller ind i paradisiske
gårdhaver. I dag er den historiske bykerne et smukt samspil af romersk, muslimsk, jødisk
og kristen kulturarv. Det mest kendte romerske bygningsværk er den imponerende Puente
romano, en bro der krydser den mægtige Guadalquivir-flod. Nær floden ligger det gamle
kongeslot Alcázar med store, smukke haver til. Córdoba har også nye, mere moderne
bydele, hvor hovedparten af de ca. 325.000 indbyggere bor. Her finder man det typiske
spanske bymiljø med butiksstrøg, hyggelige pladser, restauranter og tapasbarer.
Lidt uden for Córdoba ligger resterne af den imponerende arabiske paladsby Medina
Azahara, som vi også får lejlighed til at besøge.

Córdoba, søjleskoven inde i La Mezquita
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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 leder 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.

Alt det praktiske:
Datoer: tirsdag den 13. oktober - søndag den 18. oktober 2020
Kurset arrangeres i samarbejde med det spanske rejsebureau LexGo, der er specialist i
denne type rejser.
Du skal selv købe din flybillet direkte hos flyselskabet. Du skal flyve til Málaga lufthavn.
Der bliver vi hentet og kørt i egen bus til Córdoba, en tur på 175 km.
Du betaler et kursusgebyr til Det Spanske Hus og køber tillige en opholdspakke af LexGo,
som inkluderer indkvartering med morgenmad, al transport i egen bus til og fra Málaga
lufthavn og imellem de byer vi besøger, guidede ture og andre aktiviteter på spansk. I
opholdspakken er inkluderet entrébillet til La Mezquita, kongeslottet Alcázar og den
arabiske paladsby Medina Azahara lidt uden for Córdoba.
Det Spanske Hus’ kursusleder, Flemming Jespersen, er med under hele opholdet.
Pris. Din samlede pris er summen af priserne for punkt 1, 2 og 3 nedenfor:
1. Flybilletter: Jo før du køber din flybillet, jo billigere vil den normalt være. Du skal købe
billet til følgende afgange til Málaga med Ryanair:
Udrejse tirsdag d. 13/10: Rute FR4048, Afgang fra København kl. 10.50, ankomst til
Málaga kl. 14.35.
Hjemrejse søndag d. 18/10: Rute FR4047, Afgang fra Málaga kl. 14.50, ankomst til
København kl. 18.30
Hvis du vælger andre fly, skal det være med tidligere ankomst end ovenstående på udrejsen
og senere afgang end ovenstående på hjemrejsen. Hvis du vælger at flyve på et andet
tidspunkt, er det dit ansvar at være i Málaga lufthavn når resten af gruppen ankommer.
2. Kursusgebyr, betales til Det Spanske Hus: 1400,00 kr. pr. person.
3. Pakkerejse med landtransport, indkvartering og guidede aktiviteter, købes hos LexGo:
• 888,00 € for en person i enkeltværelse
• 728,00 € for en person i delt dobbeltværelse
Priserne for pakken hos LexGo er betinget af at gruppen er på mindst 16 deltagere. Skulle
vi ikke nå op på 16 deltagere, kan turen ikke gennemføres, så det er vigtigt at du venter
med at købe flybillet til du har fået grønt lys fra mig, eller alternativt at du er indstillet på
at rejse alligevel og arrangere et andet ophold i Andalusien i den samme periode.
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Betaling:
• Kursusgebyr til Det Spanske Hus betales ved tilmelding.
• Når vi er sikre på at der er 16 deltagere, betaler du 50% af opholdspakkens pris til
LexGo med en bankoverførsel.
• De resterende 50% betales til LexGo senest den 7. september 2020.
Antal deltagere:
Maksimum 16 kursister. Der bliver nok rift om pladserne, så det er de først tilmeldte der får
plads.
Tilmelding:
Du tilmelder dig på mail til spanskmedflemming@gmail.com .
Du vil blive opkrævet kursusgebyret på 1400 kr., og så vil du få anvisninger på hvordan du
overfører betalingen til LexGo i Spanien.
Forsikringer:
De indbetalte beløb refunderes ikke eller kun delvist hvis du annullerer din tilmelding, så
jeg anbefaler kraftigt at du sørger for at have en afbestillingsforsikring der dækker tab i
forbindelse med sygdom.
LexGo er omfattet af en konkursforsikring som er obligatorisk for rejsebureauer i Spanien.
Regler for annullering:
Hvis du annullerer din tilmelding efter at du har betalt, er kursusgebyret til Det Spanske
Hus tabt.
Hvis du annullerer mere end 60 dage før afrejse, refunderer LexGo 50% af det indbetalte.
Hvis du annullerer mellem 30 og 60 dage før afrejse, refunderer LexGo 40% af det
indbetalte.
Hvis du annullerer mindre end 30 dage før afrejse, er 100% af det indbetalte tabt.

Alcázar de Córdoba, haveanlægget
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