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CADIZ 
 
 

Kui te soovite kogeda tõelist Andaluusiat, siis on Cadiz kahtlemata hea valik. Cadiz asub 
poolsaarel, mis on täis valgeid liivarandu ja promenaade, kuid need on massiturismist 
puutumata. 

 
Cadizis asuvad mõned Lõuna-Euroopa parimad rannabaarid, kust saab nautida imelisi 

päikeseloojanguid. Playa de la Caleta on üks enim armastatud randu Cadizis. La Caletta ja 
bulvar meenutavad Kuuba pealinna Havanat, seetõttu on seal filmitud ka James Bondi filmi 
“Surra veel üks päev” (“Die Another Day”) Kuuba tseenid. Kui te soovite merd täiel rinnal 
nautida, siis Cadiz on surfiparadiis. Miks mitte ühendada hispaania keele õppimine 
surfamisega? (Vaadake kursuste infost lähemalt.) 

 
Cadiz asub Aafrika külje all 

ning seda iseloomustab eksootika ja 
šarm, see on üks Euroopa 
päikselisemaid ja vanimaid püsi-
asustusega linnu, mis asustati juba 
3100 aastat tagasi. Unikaalse asukoha 
tõttu ei ole linna siluett keskajast 
alates palju muutunud. Cadizi vanalinn 
on täis pikitud kitsaid tänavaid, mida 
ühendavad silmatorkavad väljakud ja 
platsid ning mööda linna on laiali 
umbes sada vahitorni. Seda linna võib 
kindlasti nimetada Hispaania peidetud 
pärliks. 

 
 



 

CADIZI KURSUSED 
 
 
 
 
Partnerkool Cadizis on üks paremaid hispaania keele koole 
Hispaanias. 
Kursused toimuvad aastaringselt esmaspäevast reedeni. 
 
Kooli eripära 
 Kõrgel tasemel hispaania keele õpetajad 
 Kaasaegne õpe 
 Suurepärane asukoht 
 Hoolikalt valitud majutus 
 Mitmekesised sotsiaalse- ja vaba aja veetmise võimalused 

keelekümbluse eesmärgil 
 Lai valik kursuseid (hispaania keele intensiivkursus, 

keelepraktika ettevõtetele, hispaania keel lastele ja 
noorukitele, hispaania keel ja surf) 

 DELE-eksami eduka sooritamise garantii 
 Mugavad ruumid iseseisvaks õppimiseks 
 Katuseterrass 
 Köök õpilastele kasutada 
 5 minuti kaugusel rannast 

 
 
Hispaania keele tunnid toimuvad hommikuti, 9.15-13.00 (20 tundi nädalas) ja 9.15-14.20 (25 tundi 
nädalas). Nii saab pärastlõunati nautida kultuuriprogrammi ja vabaajategevusi ning kohalikega hispaania 
keelt harjutada. Planeeritud on erinevad tegevused alates giidiga tuuridest, töötubadest, filmiõhtutest 
kuni keelekümbluseni kohalike elanikega ning lisaks muid tegevusi, mis aitavad teie hispaania keele 
oskusi tugevdada.  
 
Intensiivkursus sisaldab 20 hispaania keele tundi nädalas, millele võib lisada kas 5 vestlustundi või 
eratundi. Ühe tunni pikkus on 50 minutit. Miks mitte võtta hispaania keelele lisaks ka surfitunde või 
minna Hispaaniasse koguni praktikale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CADIZI KURSUSTE HINNAKIRI 
  

Kursuse hind sisaldab: 
 keeleõpet ja keelelist nõustamist 
 koolis olevate võimaluste kasutamist, 

sh tasuta internetiühendus 
 kursuse läbimist tõendavat tunnistust. 

 
NB! Kursuste hinnale lisandub õppematerjali 
maksumus 25 € ja registreerimistasu 50 €  
ning soovi korral majutus.   
 
 
 1 nädal 2 nädalat 3 nädalat 4 nädalat Lisanädal 

INTENSIIVKURSUS 20 
 

205 € 410 € 600 € 790 € 190 € 

INTENSIIVKURSUS 25 
20+5 vestlustundi 

255 € 510 € 755 € 998 € 240 € 

INTENSIIVKURSUS 
20+5 eratundi 

415 € 830 € 1230 € 1630 € 400 € 

HISPAANIA KEEL 
JA SURF 

275 € 540 € 800 € 1058 €  

HISPAANIA KEEL JA 
ETTEVÕTTEPRAKTIKA 

X 943 € X 1288 € 190 € 

SEENIORID 50+ 
KEEL JA KULTUUR 

390 € 636 €   199 €* 

HISPAANIA KEEL 
GURMAANIDELE 

355 € 695 €    

*Lisanädal hispaania keele tunde. 

Hispaania keele ja surfi kursuse hind sisaldab lisaks: 

 20 tundi hispaania keelt 

 Kaks 90-minutilist surfitundi nädalas 

 Kaks surfitundi lisaks: 
1 nädal 70 € / 2 nädalat 140 € 

Hispaania keele kursus ja ettevõttepraktika hind 
sisaldab lisaks: 

 2 või 4 nädalat hispaania keele kursust 

 Praktikakohta (8 – 16 nädalat) (tasustamata 
praktika) 

 Nõustamist, praktikakoha otsimist, järelvalvet 
ja aruandlust 
 

 
 
 
 
 
 

 
Seeniorite hispaania keele ja kultuuri 
kursuse hind sisaldab lisaks: 

 Kursuse materjali 

 Tervitusjooki 

 Ühte söömaaega õpetajaga 

 Flamenco etendust 

 Kultuuriüritusi ja muuseumi külastusi 

 Kokandustundi 

 Lisategevus vastavalt aastaajale 

 Kursuste alguskuupäevad: 
04.05, 01.05, 28.09, 26.10, 30.11 
 

Kursuse hispaania keel gurmaanidele 
hind sisaldab lisaks: 

 Kursuse materjali 

 10 hispaania keele tundi nädalas 

 8 Hispaania kokandustundi nädalas 

 2 gastronoomia töötuba 

 Kursuste alguskuupäevad:  
17.02, 16.03, 20.04, 18.05, 14.09, 13.10, 16.11 

Registreerimistasu on ühekordne ja see ei ole tagastatav. 
See sisaldab eestikeelset tuge enne kursust ja kursuse ajal. 
Me aitame teil võimaluse piires reisiks ette valmistuda, teile 
sobivaimat programmi valida ning soovitame, kuidas leida 
parimad lennupiletid. Vajadusel aitame reisil olles jooksvate 
küsimustega.  Samuti saate enne reisile minekut sihtkoha ja 
kooli kohta lisainformatsiooni. See katab administreerimise 
tasu ja rahvusvaheliste pangaülekannete tasu. 

REGISTREERIMISTASU 

Ühekordne €50 

ÕPPEMATERJALID 

Ühekordne €25 



 

 

CADIZI MAJUTUSE HINNAKIRI 
 
 
Kõik majutuskohad asuvad maksimaalselt 20 minuti jalutuskäigu kaugusel koolist. 
Majutusse sisseregistreerimine Pühapäeval alates 16.00 ja väljaregistreerimine laupäeval 12.00. 
 
 
 
ERAKORTERID 
Täielik iseseisvus linna südames. 
Korterid asuvad kesklinna ajaloolistes kvartalites või ranna 
lähedal. Kõik korterid on möbleeritud ja varustatud elutoa, 
vannitoa, köögi ja ühe magamistoaga.  
 
Lisainfo: 
Vee- ja elektritarbimine kuni 12.50 € nädalas on hinna sees. 
Lisatarbimise tasu vastavalt arvesti näidule. 
WIFI on nõudmisel.  
Hinna sees voodipesu ja rätikud. 
Tagatisraha saab tagasi, kui midagi pole ära lõhutud. 
 
 
 
 
 
 
JAGATUD KORTERID 
Hispaanlastega või rahvusvaheliste tudengitega – tudengielu 
Hispaania moodi. 
Teil on oma tuba ja juurdepääs kõikidele ruumidele: köök, annituba ja 
teised ühisruumid, mida te jagate oma korterinaabritega. See on 
suurepärane lahendus neile, kes soovivad iseseisvust, kuid samas ka 
harjutada kodus hispaania keelt. 
 
Lisainfo: 
WIFI on nõudmisel.  
Hinna sees voodipesu ja rätikud. 
Hind ei sisalda toitlustust. 
* Jagatud tuba vaid koos saabuvatele külalistele. 
 
 
 
 
 
 

ERAKORTERID 

1 magamistuba 
14.06-
13.09 

Muul 
ajal 

1 nädal 600 € 450 € 

Lisaöö 100 € 75 € 

2 magamistuba   

1 nädal 750 € 585 € 

Lisaöö 125 € 115 € 

Lisatasud  

Lõpukoristus 40 € 40 € 

Tagatisraha 150 € 150 € 

JAGATUD KORTERID 

Eraldi tuba  

1 nädal 115 € 

Lisaöö 25 € 

Jagatud tuba*  

1 nädal 100 € 

Lisaöö 25 € 

Lisatasud 

14 juuni – 
13 september 
lisandub nädalas 

 

20 € 



 

 
 
 
 
ÕPILASKODU 
Iseseisvus sõbralikus ja multikultuurses õhkkonnas. 
See 8-toaline üliõpilaskodu asub Cadizi ajaloolises 
paljude poodidega keskuses. Seda peab üks armas 
paar, kes valmistavad tüüpilisi Hispaania toite ja on 
selles väga head! Õpilaskodu pakub poolpansioni ning 
seal on nooruslik ja rahvusvaheline atmosfäär. 
 
Lisainfo: 
WIFI on hinna sees.  
Hinna sees voodipesu ja rätikud. 
Saadaval juulist septembrini (muul ajal uurida 
saadavust). 
Hinna sees täispansion. 
Eridieedi lisatasu (vegan, gluteeni-, laktoosivaba jne) 10 € nädalas. 
 
 
 
KODUMAJUTUS 
Hispaania kultuuri kümblus 100%. 
See on parim võimalus täiustada 
oma hispaania keelt, õppides samal 
ajal tundma Hispaania kultuuri ja 
Andaluusia eluviisi. Valige kas ainult 
hommikusöögi, poolpansioni või 
täispansioni vahel. Kõik pere-
konnad on hoolikalt valitud ja neil 
on palju kogemusi välistudengite 
võõrustamisega.  
 
 
Lisainfo: 
WIFI on nõudmisel.  
Hinna sees voodipesu ja rätikud, iganädalane koristus, pesumajateenus. 
Eraldi vannitoa lisatasu 45 € (piiratud saadavus). 
Eridieedi lisatasu (vegan, gluteeni-, laktoosivaba jne) 10 € nädalas.  
*Jagatud tuba vaid koos saabuvatele külalistele. 
 
 

 
Võtke meiega ühendust: 
Tondi 42, Tallinn 
mundus@hispaaniamaja.ee 

ÕPILASKODU 

Eraldi tuba Juuli/August September 

1 nädal 220 € 200 € 

Lisaöö 37 € 37 € 

Jagatud tuba Juuli/August September 

1 nädal 190 € 170 € 

Lisaöö 37 € 37 € 

KODUMAJUTUS 

Eraldi tuba Hommikusöök Poolpansion Täispansion 

1 nädal 160 € 200 € 230 € 

Lisaöö 35 € 40 € 45 € 

Jagatud tuba*    

1 nädal 130 € 160 € 200 € 

Lisaöö 30 € 35 € 40 € 

Lisatasud 14 juuni – 13 september lisandub nädalas 

kõrghooajal 20 € 20 € 20 € 


