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Spansk i Alicante 7 – 12 Juni 2020 
SPANSK STUDIETUR  6 DAGE/5 NÆTTER 

 

 

 

Inkluderer: 

1. Undervisning 
- 20 lektioner á 45 min, hver morgen fra kl. 9:30-12:30 fra man-fredag. 
- Undervisningsmateriale. 
- Tilpasset undervisningen til dit individuelle niveau i grupper. 

 
2. Indkvartering 
5 overnatninger (søndag-fredag) på ***“Calas de Alicante”: www.hotelcalasdealicante.com/  
 
3. Måltider 

- Morgenmad på hotellet fra mandag til fredag, begge dage inklusiv. 

- Frokost: 2 dage (Paella dag og afskedsfrokost med Vanesa og Mónica) 

- Aftensmad inkluderet alle dage. På hotellet fra kl. 19.30 

 
4. Udflugter 
Inkluderer 4 fælles udflugter, 4 forskellige dage. Entré til udflugterne samt guide er inkluderet i 
prisen. 
 

Alicante´s havn og Castillo Santa Barbara 

http://www.hotelcalasdealicante.com/
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 Alicante kulturel rundtur. En lokal guide vil vise jer rundt i byen.  
 Besøg til markedet. Her vil I høre mere om den spanske madtradition, høre om lokale 

råvarer samt ingredienser til paella. Efterfølgende vil I med en lokal kok lave paella til en 
fælles frokost, hvor vi spiser sammen. 

 Vinsmagning. Vinsmagning med regionens bedste vine 
 Flamenco opvisning. En enkelt drink er indkluderet. 

 

Ikke inkluderet: 

 
 Fly fra København til Alicante og hjem igen.  
 Transport lufthavnen til hotellet. 
 Offentlig transport i Alicante under opholdet. 
 Transport til og fra udflugterne. 
 Frokost efter undervisningen er på egen regning (på nær paella dag og afskedsfrokost 

som er inkluderet) 
 Forsikring: Du benytter egen rejseforsikring. Husk blå sygesikringsbevis. 

 

Tilmelding 

Du tilmelder dig via mail. 
Deadline for tilmelding er 1. marts. 
Når du tilmelder dig, skal der indbetales et depositum på 1.000 kr. Depositum vil ikke blive 
refunderet, hvis du annullerer din tilmelding. 
Restbeløbet skal betales senest den 1. april. Annullere du din tilmelding efter den 1. april, kan 
vi ikke refundere beløbet. 
 
Vores mail: info@plusspansk.dk  
Bank konti: Sendes ved tilmelding 
Vores hjemmeside: www.plusspansk.dk 

 

Fly 

Fly er ikke inkluderet i prisen. Vi anbefaler at I køber flybillet i god tid da priserne vil være 
billigere. 
Vi anbefaler i booker følgende fly: 
 

Søndag 7 juni Ryanair FR 4020 København – Alicante kl. 12:30 – 16:10 
Fredag 12 juni Norwegian D83663 Alicante – København kl. 20:40-23:55 
 
 
 
 
 

mailto:info@plusspansk.dk
http://www.plusspansk.dk/
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Deltager som ikke går til spanskundervisning 

Er der nogle af jer som gerne vil afsted med jeres kæreste, kone, mand, søstre, bror eller større 
børn, er det muligt at fravælge spansk undervisningen om formiddagen og få fratrukket en del 
af det samlede beløb. 
Ring venligst eller skriv til os, hvis det er tilfældet. 
 

 

  

 

 

 
 
 

Playa del Postiguet i centrum Alicante 

Udsigt fra Castillo de Santa Barbara 
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Uddybende information 

FØRSTE DAG:  

For at komme til hotellet fra lufthavnen, anbefaler vi at I tager en taxa. Der kan være op til 
4  personer i en taxa og prisen vil være ca. 300-400 kr fra lufthavnen til hotellet.  

På ankomstdagen vil der være en fælles reception kl 18:30 på hotellet, hvor der vil være 
mulighed for at hilse på hinanden. Efterfølgende tager I over på hotellets restaurant, hvor 
aftensmaden er inkluderet.  

ALICANTE  
 

 
 

Vi kender både byen og regionen rigtig godt og det vil glæde os at vise jer rundt i byen, gode 
steder til at spise, det lokale miljø og byens flotte omgivelser.  
 
Alicante er en by som ligger ud til Middelhavet og der bor omkring 250.000 indbyggere.  
Byen har to fantastiske strande og et dejligt middelhavsklima, hvor det er muligt at nyde solen 
mere end 300 dage om året.  
 
Alicante er en foretrukken destination for spanierne når de holder ferie. Det skyldes de flotte 
strande, gode vejr og en helt fantastisk behagelige klima i hele området.  
 

 

UNDERVISNING “SPANSK I SPANIEN” 
 

Vi vil gerne kombinere oplevelsen af denne hyggelige og dejlige spanske by med vores spanske 
kurser.  
 
Som lærere glæder vi os rigtig meget til at undervise jer samtidig med at i har muligheden for at 
øve og bruge jeres spanske på vores udflugter, på restauranten, på hotellet og alle de steder I 
kan. Vi vil fokusere på at give jer de nødvendige sproglige redskaber.  
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Vores undervisningslokaler ligger i gåafstand fra hotellet (5 min) på den anden side af gaden. 
Det er et godt lokale med alt det vi har brug for, hvor vi vil undervise jer hver formiddag.  
 
Vi underviser på alle niveauer fra (næsten) nybegyndere og opefter. Vi deler eleverne op, alt 
efter jeres niveau, og vi er altid to undervisere til stede: Vanesa og Mónica.  
 
Undervisningsmateriale få du af os og det vil omhandle bl.a. ordforråd m.m til den ekskursion 
der er planlagt til om eftermiddagen.  
 

LÆRERNE: VANESA OG MÓNICA 
 

Undervisere vil være Vanesa og Mónica. Vi er begge fra Spanien og taler flydende dansk og 
spansk.  
 
Vi er to meget engagerede lære som elsker både vores erhverv og begge lande, vi vil med stor 
glæde vise jer rundt i en lille del af vores land som vi er meget stolte af. 
 

Vi vil være til jeres disposition på følgende tidspunkter:  
 

 Vi modtager jer på hotellet når I ankommer. 
 Undervisningen om formiddagen fra 9.30 til 12.30. 
 Udflugterne: Minimum en af os vil også være til stede på alle udflugter. Men det 

bliver ikke os der er i centrum her. Vi har lavet en aftale med nogle guider således at 
I også øver sproget med de lokale. Derfor vil spørgsmålene under udflugterne rettes 
til guiden. 

 Vi spiser sammen “paelladag” og ved en fælles afskedsfrokost fra kl. 13 til 15.30 den 
12 juni på en rigtig dejlig lokal restaurant vi kender og som ligger tæt på hotellet. 

 

 

Vi vil selvfølgelig være til rådighed på mobil under hele opholdet. I så fald at I har brug for os vil 
i altid kunne ringe eller skrive.  
 

 

INDKVARTERING 
 

Vi bor på hotellet: “Calas de Alicante” i Alicante med udsigt til middelhavet. Hotellet har 3 
stjerner, er nyrenoveret og har meget komfortable værelser. I vil få et fantastisk ophold med 
dejlig morgenmad og aftensmad på hotellet: http://www.hotelcalasdealicante.com/ 
 

 

http://www.hotelcalasdealicante.com/
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Fra hotellet til Alicante centrum er der 12 min i bus. Busstoppestedet ligger tæt fra hotellet. 
Alicante er en moderne by, som har en størrelse, hvor man sagtens kan komme rundt i byen og 
til dens seværdigheder uden bil.  
 

FORMIDDAG / UNDERVISNINGEN  
 

Deltagere bliver opdelt efter niveauet hjemmefra, når man melder sig til studieturen. 
Undervisning: Hver formiddag fra 9.30 til 12.30 

Inklusiv i de 20 lektioner er:  
 Undervisningsmateriale 
 To pauser af 15 minutter. 
 1 lektion varer 45 minutter. 

MIDDAGEN / FRI 
 

Du har, ca. 4 timer på egen hånd næsten alle dage, til hvad du vil (bortset fra paella dagen): 
Stranden ligger 5 minutters gang fra hotellet. Det er også muligt at sole sig ved hotellets 
swimmingpool og der findes gode frokostrestauranter i området. 
 

Efter vores spansk undervisning om formiddagen, vil der være mulighed for at nyde byen, 
stranden og det gode middelhavsklima. Du er sikkert blevet sulten på det tidspunkt, og du kan 
roligt finde et godt sted at spise “el menú del día” (dagens ret/menu) eller blot “un bocadillo” 
(en sandwich). Dette måltid er ikke inkuderet i rejsens pris og du finder et sted på egen hånd 
evt. sammen med andre kursister.  
 
 

EFTERMIDDAG / UDFLUGTER 
 

Vi har planlagt 4 fantastiske udflugter, hvor du vil kombinere det, du har lært om formiddagen 
til undervisning (ordforråd, udtryk m.m.) med dagens ekskursion.  
 

 Alicante by, kulturel dag 
 Paella dag 
 Vin dag 
 Flamenco dag  
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AFTEN 
 

Aftensmaden inkluderet under hele dit studieophold. 
Der vil være aftensmad på hotellet fra kl. 19.30 klar til jer 5 dage. 
 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer! 

Vanesa y Mónica 


