
Spaans leren in Valladolid : Informatie studiereis La Academia 23-28 april 2018 

La Academia organiseert in het voorjaar van 2018 voor de vierde keer een cursus Spaans in Valladolid. In 
samenwerking met het Casa del Español  http://es.casadelespanol.com/inicio/ zullen we vijf dagen lessen en 
workshops volgen, en op donderdag een dagexcursie maken.  

De school is centraal gelegen in de stad en is aangesloten bij het Cervantes 
instituut,  een non-profit instelling  die in 1991 in Spanje werd opgericht door 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het onderwijs in de Spaanse taal te 
bevorderen en de cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen van 
Latijns-Amerika te verspreiden. Naar het voorbeeld van Alliance Française en 
het Goethe instituut. Je kunt hierdoor rekenen op uitstekend onderwijs en 
professionele docenten. 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-delEspa%C3%B1ol/301093686090?sk=timeline 

Waarom Valladolid? 

De stad is overzichtelijk, betaalbaar en niet overspoeld met toeristen. De 
school bevindt zich op een mooie centrale locatie, heeft goede 
voorzieningen en verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit. De docenten zijn 
allemaal native speakers en in de les wordt alleen Spaans gesproken. In 
korte tijd gaat je spreekvaardigheid met sprongen vooruit en je wordt 
ondergedompeld in de Spaanse taal en cultuur. Een cursus in Valladolid is 
van harte aan te bevelen!  
 
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 de tweede 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 en muziek, eten, wijn en vrolijkheid.  

Speciaal voor La Academia is er een programma samengesteld dat we op maat aanbieden. Er kan 
een keuze gemaakt worden uit een verblijf in een hostal met ontbijt of verblijf in een gezin, maar 
ook andere opties (half- of volpension) zijn bespreekbaar. 

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 organiseer ik 
met kleine groepen een tapas-pintxos tour langs de leukste barretjes.  

Hierbij vinden jullie een globaal programma voor de studieweek en een inschrijfformulier. 

 

 

 

 

 

 

        



Informatieavond 

Op donderdag 14 december 2018 van 20.30h-22.00h staat er een informatieavond gepland in de Huesmolen, 
waarbij je foto’s kunt bekijken van vorige studiereizen, vragen kunt stellen over de school, het lesprogramma en de 
excursies. Verder is Annemarie Wiering van de Travelclub in Hoogkarspel aanwezig omdat zij het groepsticket regelt. 
Annemarie is ook twee keer in Valladolid geweest en dus ook ervaringsdeskundig. Als jullie verhinderd zijn op 14 
december kunnen we een andere afspraak maken – in principe kan het elke donderdag om 20.30h tot het einde van 
het jaar.  

Wat houdt de cursus in? 

Je hebt 16 lessen verspreid over 4 dagen (dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag) 
Ik zal zelf voor de groepsindeling zorgen, de groepen zijn klein,  5-6 cursisten per groep. Je ontvangt lesmateriaal 
waarmee je de hele week zult werken en op de laatste ontvang je het certificaat van deelname. 
Tijdens de les worden vooral spreekopdrachten behandeld aangevuld met uitleg van de grammatica. Je zult merken 
dat je spreek- en luistervaardigheid in een week zullen verbeteren.  

Wat kost de cursus? 

De cursus kost €13 per lesuur van 50 minuten en we zullen 16 lessen volgen = €208. Bij aanmelding van meer dan 
20 cursisten wordt de lesprijs per uur aangepast naar €12 = €192. 
 
De excursies 

Als bijlage vinden jullie een voorlopig programmaoverzicht. De eerste dag zullen we Avila 
bezoeken. Dat is de hoogstgelegen stad van Spanje (1127 m) op de hoogvlakte. 
Bezienswaardigheden zijn de indrukwekkende hele oude stadsmuur van 2,5 kilometer lang 
en de kathedraal, die deel uitmaakt van de omwalling. De muur omvat 87 halfronde torens 
en 2500 kantelen. De muren hebben een dikte van 3 meter en een gemiddelde hoogte van 
12 meter. Negen poorten geven toegang tot de oude stad. De apsis van de kathedraal 
maakt deel uit van de muur. Ongeveer de helft van de muur is toegankelijk voor 
wandelaars. 

Op dinsdagmiddag staat een stadswandeling gepland met een gids waarbij we de toren van de Catedraal van 
Valladolid zullen beklimmen en ’s-avonds zal de eerste groep met mij een tapas tocht door de stad maken. Op 
woensdag krijgen we een professionele kookworkshop in een markthal en aansluitend eten 
we gezamenlijk. ’s-Avonds is er een bezoek aan een museum of tentoonstelling met gids. 
We kunnen ook een boottocht maken op de rivier Pisuerga. Donderdag is er geen les en 
gaan we op excursie naar het oude achterland van Valladolid en we zullen dorpen als 
Cigales, Mucienyes, Valoria en Fuensadaña zien, waar we dan ook erg leuk zullen eten. 
Vrijdag staat er nog een cata de vino  gepland en zullen met de Profes iets gaan eten. Op 
zaterdag na de les vertrekken we dan naar het vliegveld en misschien is er nog tijd voor een bezoek aan Segovia.  

Het excursieprogramma, inclusief twee maaltijden, plus de entree voor álle activiteiten en workshops is €150   

De vliegreis 

We hebben een goedkoop vliegticket naar Madrid kunnen regelen via The Travelclub in Hoogkarspel. Annemarie 
Wiering - zelf ook al twee keer in Valladolid geweest - is aanwezig bij deze informatieavond. Boeken we via haar, dan 
maken we gebruik van de voordelen van een voordelig groepsticket. De prijs is hetzelfde en er wordt voor je 
ingecheckt. We hebben een optie op een retourticket met KLM voor €209  
 
ticketaanbieding van 209 euro voor KLM exclusief ruimbagage.	
 	
Heen 23.4.18 Amsterdam-Madrid  07.00-09.35	
Terug 28.4.18 Madrid-Amsterdam 20.15-22.45	
 	

 

 



Valladolid is relatief goedkoop als je uit eten gaat, het hostal is erg modern, mooi en schoon en de mensen zijn er erg 
vriendelijk.  Je kunt je inschrijven door bijgaand formulier in te vullen. Je betaalt een aanbetaling van €50 en de 
vliegreis. De resterende reissom betaal je ongeveer 6 weken voor vertrek. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 


