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Spansk i Alicante 8–13 November 2020. 
Uge 45 

SPANSK STUDIETUR  6 DAGE/5 NÆTTER 

 

 

Pris: 

 8.200 Kr/per person - Ved delt dobbeltværelse 
 9.200 kr/per person - Ved individuelt værelse 
 

Prisen 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. 

Alicante´s havn og Castillo Santa Barbara 

http://www.hotelcalasdealicante.com/
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- 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 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. 

 

I prisen er 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 juli. 
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. sept. Annullere du din tilmelding efter den 1. sept, 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 8 november Ryanair FR 4020 København – Alicante kl. 10:50 – 14:15 
Fredag 13 oktober Norwegian D85374 Alicante – København kl. 16:15-19:30 

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 


