Spansk i Salamanca og Madrid, 13.-20. oktober 2019

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca og Madrid

Salamanca, Plaza Mayor

Oplev en af Spaniens smukkeste og mest spændende historiske byer, Salamanca, og få
samtidig et par dage i pragtfulde Madrid, på en uges kursus med aktiviteter og rundvisninger
tilrettelagt specielt til udlændinge der er ved at lære 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 Salamanca, besøg hos en lokal virksomhed og en guidet tapasrute. 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.
Ud på landet:
En af dagene tager vi på udflugt fra Salamanca. Vi
kører i egen bus ud i det castilianske landskab til
den smukke, velholdte landsby La Alberca, med
typisk arkitektur for området, og videre til
naturområdet Las Batuecas, en smuk dal hvor der
vil blive mulighed for at vandre i naturen.

Las Batuecas
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Salamanca. Plaza Mayor summer af liv om aftenen

Vi har 5 overnatninger i Salamanca og 2 i Madrid.
Indkvartering: både i Salamanca og i Madrid bor vi på centralt beliggende
mellemklassehoteller. Alle værelser har eget bad, og der er morgenmad med i prisen.
Måltider: frokost og aftensmad er på egen hånd og for egen regning, dog er aftensmaden på
tapasruten inkluderet i kursets pris. Som kursusleder finder jeg sammen med LexGo’s guider
hver dag steder til fælles spisning, som dog altid er frivillig.
Lidt om Salamanca: Salamanca er Spaniens mest traditionsrige universitetsby, og den er
samtidig en af landets mest elegante og harmoniske byer. Universitetet er et af verdens
ældste. Det blev grundlagt i år 1218, og i nogle århundreder var det sammen med Oxford og
Bologna blandt de førende i verden. Salamanca byder på noget af Spaniens fineste arkitektur,
bl.a. landets smukkeste plads, Plaza Mayor. Næsten alt i den gamle bydel er bygget af den
samme smukke sandsten, og dens varme, gyldne farve giver byen et helt enestående
harmonisk udtryk. Særlig ved solnedgangstid synes facaderne nærmest at gløde.
Men Salamanca er langt fra noget museum.
På trods af sit befolkningstal på kun ca.
145.000 indbyggere, er den i høj grad en
levende by, først og fremmest på grund af de
mange studerende, som sætter et meget
stærkt præg på byen og er årsag til at
Salamanca har en af Spaniens største
koncentrationer af barer, og samtidig nogle
af landets laveste priser på drikkevarer og
tapas.
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Salamanca, universitetet

Madrid

Madrid behøver næppe nogen nærmere præsentation. Her er museer i verdensklasse,
hyggelige pladser og charmerende snævre gader, prangende boulevarder med buldrende
trafik, og monumental arkitektur fra da byen var hovedstad i verdens mægtigste imperium,
men først og fremmest er der et leben i gaderne og på barerne som det er umuligt ikke at falde
for. På to døgn kan vi selvfølgelig slet ikke nå at se det hele, men mange har jo nok været der
før. Vi får en rundvisning med spansk guide, og så bliver der fritid til museer, shopping eller
hvad man nu har lyst til, på egen hånd.

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.

3

Spansk i Salamanca og Madrid, 13.-20. oktober 2019

Alt det praktiske:
Datoer: søndag den 13. oktober - søndag den 20. oktober 2019
Afrejse med Iberia fra København kl. 15.40 (den 13/10), ankomst til København kl. 20.45 (den
20/10), med Ryanair.
Kurset arrangeres i samarbejde med det spanske rejsebureau LexGo, der er specialist i
denne type rejser.
Du betaler et kursusgebyr til Det Spanske Hus og køber derefter en pakkerejse af LexGo,
som inkluderer flyrejse, indkvartering med morgenmad, al transport i egen bus imellem de
byer vi besøger, guidede ture og andre aktiviteter på spansk.
Det Spanske Hus’ kursusleder, Flemming Jespersen, er med under hele opholdet.
Priser:
1. Kursusgebyr, betales til Det Spanske Hus: 1400,00 kr. pr. person.
Hertil skal lægges:
2. Pakkerejse med transport, indkvartering og guidede aktiviteter, købes hos LexGo:
• 1150,00 € for en person i enkeltværelse (+ bagage, se nedenfor)
• 1000,00 € for en person i delt dobbeltværelse (+ bagage, se nedenfor)
Prisen inkluderer håndbage på udrejsen. På hjemrejsen skal du betale 6 € for at have
håndbagage med om bord på flyet. Derudover kan du betale for at checke bagage ind hvis du
ønsker det: 20 € for op til 20 kg på udrejsen, og 10 € (10 kg) / 25 € (20 kg) på hjemrejsen.
Priserne for pakken hos LexGo er betinget af at gruppen er på mindst 10 deltagere. Skulle vi
ikke nå op på 10 deltagere, kan turen ikke gennemføres. I det tilfælde får du selvfølgelig dit
indbetalte kursusgebyr tilbage.
Betaling:
Kursusgebyr til Det Spanske Hus betales ved tilmelding.
Når vi er sikre på at der er 10 deltagere, betaler du 50% af pakkerejsens pris til LexGo med en
bankoverførsel. Dette skal ske senest den 1. marts 2019.
De resterende 50% betales til LexGo senest den 1. september 2019.
Antal deltagere:
Minimum 10 og maksimum 17 kursister. Det er de først tilmeldte der får plads.
Tilmelding:
Du tilmelder dig på mail til spanskmedflemming@gmail.com . Du skal opgive dit navn som
det står i dit pas. 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 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.
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Lexgo-gruppe på Plaza Mayor i Salamanca

5

