
Vooraankondiging en informatie over de studiereis van La 

Academia naar Valladolid van 22-27 mei 2016 

Valladolid is een stad in het noordwesten van Spanje. Het is de hoofdstad 

van Castilië en León en heeft ongeveer 320.000 inwoners. De stad ligt aan 

de rivier Pisuerga, in het gebied “Ribera del Duero”, één van de grootste 

wijnstreken van Europa. Ooit was het tijdelijk de hoofdstad van het Koninkrijk Castilië en de Spaanse koloniën.  

Volgens de Spanjaarden is het accent van de inwoners van de stad, de 

“Vallisoletanos”, de meest zuivere uitspraak van de Spaanse taal.  

Het is de geboortestad van Felipe II, de Filips die ook nog onze koning is 

geweest. Volgens een theorie is Valladolid een verbastering van “Valle del Sol” 

(vallei van de zon) omdat de stad in alle seizoenen van het jaar een zonnig 

klimaat heeft. 

Valladolid is een levendige stad, met heel veel musea, een mooi oud centrum met 

veel gezellige barretje en restaurants. In de week dat wij er zijn, van 22-27 mei, 

is er een internationaal straattheaterfestival (TAC) waarbij meer dan 50 gezelschappen – veel uit Spaans Amerika in 

de stad optreden en dat geeft heel veel optredens met muziek, dans, circus, eten, 

wijn en vrolijkheid.  

De school : La Casa del Español : http://www.casadelespanol.com/home/ 

Dit is de tweede keer dat we met een studiereis naar deze school in Valladolid gaan. 

De school ligt middenin het centrum en hoort bij het Instituto  Cervantes, een 

instelling opgericht door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het 

voorbeeld van het Duitse Goethe-Institut en de Franse Alliance française. We volgen 

er lessen en doen er een kookworkshop. Voor een goede indruk van de school bekijk 

je het blog van 2015 : http://viajevalladolid.weebly.com 

Op de website van La Casa del español kun je een virtuele tour door het gebouw maken. Neem ook een kijkje op de 

facebookpagina : https://www.facebook.com/pages/La-Casa-del-Espa%C3%B1ol/301093686090?sk=timeline 

Speciaal voor La Academia is er een programma samengesteld dat we op maat aanbieden. Er kan een keuze gemaakt 

worden uit volpension, halfpension of alleen ontbijt en verblijf in een gezin, studentenhuis of in een hostal .  

Ik ga met jullie mee naar Valladolid en ben er om dingen te regelen.  Het programma kunnen we daar nog aanpassen 

aan speciale wensen en aan de feestelijkheden in de stad. Verder bezoeken we op de heenweg het Escorial paleis van 

Felipe II in San Lorenzo en eten we in het dorp. We zullen het programma aanpassen aan de feestelijkheden van het 

straattheaterfestival in de stad.  

Hieronder vinden jullie een globaal programma voor de studieweek, dat nog aangepast 

kan worden  

Informatie 

Elke laatste vrijdag van de maand is er local Intercambio in de Ridderikhoff in Hoorn 

aan de Roode Steen 9. Op die avond kan ik laten zien wat het programma en de 

mogelijkheden voor huisvesting zijn en vragen beantwoorden.  Voor parkeren in de 

buurt verwijs ik naar de website : http://www.ridderikhoff.org/contact-en-route 

Op de volgende pagina’s staat de aanbieding van het instituut Casa del español en een vertaling hiervan.  De 

bedoeling is dat een keuze wordt aangemaakt in de aangeboden opties. 
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PRESUPUESTO I – GRUPO CONNIE–LA ACADEMIA – Mayo 2016 

En el presente documento se presupuesta un programa de Formación Lingüística en la Lengua Española según los siguientes criterios: 

Curso para un grupo de 18/27 estudiantes, de una semana de duración (del 22 al 27 de mayo de 2016), y 15 horas lectivas de clases de 

español, pudiéndose integrar con otros estudiantes en grupos ya establecidos en la escuela.  

El presupuesto* está desarrollado por persona y se desglosa para que cada uno elija la opción de alojamiento que más le agrade: 

- Matrícula del curso (incluye material didáctico y certificado final del curso): 50,00€ 
- Clases en grupo: 13,00€/ hora. Si vienen más de 20 estudiantes el precio desciende a 11€/hora 
- Servicio de recogida al aeropuerto de Barajas-Madrid (ida y vuelta): 60,00€* 
- Paquete de actividades extra académicas semanal, para todas las tardes (que incluyen talleres de cocina con cocinera profesional, 

catas de vino, visitas guiadas a museos y/o exposiciones así como al casco histórico de la ciudad de Valladolid): 50,00€** 
- Estancia en familia, pensión completa: 23,00€/noche 
- Estancia en familia, media pensión: 20,00€/noche 
- Estancia en familia, sólo desayuno: 18,00€/noche 
- Estancia en residencia, pensión completa: 28,00€/noche 
- Estancia en residencia, media pensión: 25,00€/noche 
- Estancia en residencia, sólo desayuno: 21,00€/noche 
- Estancia en Youth Hostel céntrico, sólo desayuno: 46,00€/noche/habitación doble de uso individual 
- Estancia en Youth Hostel céntrico, sólo desayuno: 26,00€/noche/habitación doble 
- Estancia en Youth Hostel céntrico, sólo desayuno: 23,00€/noche/habitación triple  

 

*Hora lectiva de 50 minutos. 

*Presupuesto sujeto a un mínimo de 15 estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

AANMELDING STUDIEREIS VALLADOLID  

In het onderstaande schema zijn alle opties voor huisvesting, excursies en transport vliegveld Barajas in Madrid 

opgenomen. Door middel van een kruisje in het vakje kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. 

Inschrijfgeld cursus, inclusief lesmateriaal 

en certificaat 

€50 X verplicht en te voldoen bij 

aanmelding 

groepslessen €13 per lesuur van 50 minuten 
15 lessen per week = €195 

Lessen in niveaugroepen van La 
Casa del Español 

Bij aanmelding van meer dan 

20 cursisten wordt de lesprijs 
per uur aangepast naar €11 

X 

Bus van vliegveld Barajas-Madrid naar 
Valladolid v.v. met op de heenweg indien 

mogelijk bezoek aan Segovia 

€60  

Activiteiten buiten de lessen om, elke 
middag, waarin onder andere en onder 

voorbehoud een kookworkshop op 

school, wijnproeverij, boottocht, museum 
bezoek met gids en stadswandeling met 

gids 

€50  

Verblijf bij een familie 

volpension 

€23 p.p.p.n  

Verblijf bij een familie  
halfpension 

€20 p.p.p.n.  

Verblijf bij een familie 

met ontbijt 

€18 p.p.p.n.  

Verblijf in een studentenhuis 
vol pension 

€28 p.p.p.n.  

Verblijf in een studentenhuis 
half pension 

€25 p.p.p.n.  

Verblijf in een studentenhuis 

met ontbijt 

€21 p.p.p.n.  

Verblijf in hostal met ontbijt 
http://www.thebookfactoryhostel.com/es/ 

 in tweepersoonskamer alleengebruik 

€46 p.p.p.n.  

Verblijf in hostal met ontbijt 

http://www.thebookfactoryhostel.com/es/ 

 in tweepersoonskamer met 2 personen  

€26 p.p.p.n.  

Verblijf in hostal met ontbijt 

http://www.thebookfactoryhostel.com/es/ 

 in driepersoonskamer met 3 personen 

€23 p.p.p.n.  

[ ]      Bij deze meld ik me aan voor de cursus  bij het Casa del Español in Valladolid van 22-27 mei 2016 onder 

betaling van €50 inschrijfgeld. In maart ontvang ik een factuur voor de betaling van de reissom aan het Casa del 

Español waarin het inschrijfgeld verrekend is. Annuleringsverzekering en reisverzekering moeten individueel worden 

afgesloten. In het schema hierboven kunt u de opties voor verblijf, vervoer en excursies aangeven. Minimum aantal 

deelnemers is 15. 

Plaats en datum:      handtekening: 

http://www.thebookfactoryhostel.com/es/
http://www.thebookfactoryhostel.com/es/
http://www.thebookfactoryhostel.com/es/


                      

 

Programma studiereis Valladolid van 10-15 mei 2015  PROGRAMMA 2016 VOLGT 

Datum programma 

Zondag 10 mei aankomst op vliegveld Barajas in Madrid. Busreis naar Valladolid en onderweg 

bezoek mrt gids aan ESCORIAL 

Aankomst in Valladolid en inchecken bij verschillende verblijven 

Maandag 11 mei 9.00-11.00 lessen (grammatica, lezen en schrijven) 

11.00-11.45  pauze en koffie en pintxo 
11.45-12.30  lessen   (luister- en spreekvaardigheid) 

16.30-18.00  groep 1   kookworkshop 

                   groep 2   bezoek met gids aan het oude centrum van Valladolid 
18.00-19.30  groep 2  kookworkshop 

                   groep 1  bezoek met gids aan het oude centrum van Valladolid 

Dinsdag 12 mei 9.00-11.00 lessen (grammatica, lezen en schrijven) 
11.00-11.45  pauze en koffie en pintxo 

11.45-12.30  lessen   (luister- en spreekvaardigheid) 
17.00h – 18.30h bezoek aan museum Museo Patio Herreriano de Arte 

Contemporáneo Español: het Moderne kunstmuseum van Valladolid / of een 

boottocht over de rivier Leyenda de Pisuerga 

Woensdag 13 mei 9.00-11.00 lessen (grammatica, lezen en schrijven) 

11.00-11.45  pauze en koffie en pintxo 
11.45-12.30  lessen   (luister- en spreekvaardigheid) 

17.30  bezoek aan tentoonstelling schilderijen / foto’s 

19.00 chocolate con churros 
20.30 bezoek met gids aan Ruta Rios de Luz 

Donderdag 14 mei 9.00-11.00 lessen (grammatica, lezen en schrijven) 

11.00-11.45  pauze en koffie en pintxo 
11.45-12.30  lessen   (luister- en spreekvaardigheid) 

vrije middag (shoppen) 
19.30  wijnproeverij 

Vrijdag 15 mei afscheid en vertrek vliegveld Madrid 

 

NB : De retourvlucht  Amsterdam Madrid v.v. wordt niet geregeld door la Casa del Español, maar kan geregeld 

worden door The Travelclub (Annemarie Wiering) in Hoogkarspel evenals het vervoer van Hoorn naar Amsterdam 

v.v.: 

 

Reisvoorstel: vliegtickets  

Iberia      Prijs is 199 euro inclusief 20 euro ruimbagage p.p. 

IB3721  22MAY  AMSMAD   0800 1035                     

IB3720  29MAY  MADAMS   1950 2225  

 


