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MALAGA
Malagat külastades tunnete kindlasti linnast õhkuvat külalislahkust. Selle
Vahemereäärse linna kliima kutsub teid aastaringi õppima. Malaga on Picasso sünnikoht, siit
leiab palju muuseume ja kultuuri, kuid samas ka suurepäraseid ostlemise kohti jne.
Malaga asub päikeserannikul (Costa del Sol). Linna ajalugu ulatub 2800 aasta taha, mis
teeb Malagast ühe vanima püsiasustusega linnu maailmas.
Malagas on pehmed talved
(jaanuari päevane temperatuur on 1220 °C ja kuigi suved on palavad,
aitavad Vahemerelt puhuvad tuuled
päikesepaistet nautida. Malaga on üks
väheseid linnu Euroopas, mis on aasta
ringi “roheline”.
Hispaaniale kohaselt toimub
Malagas palju festival, nende hulgas
Malaga
filmifestival,
mis
on
pühendatud
täielikult
Hispaania
filmidele.

MALAGA KURSUSED

Malaga kool on üks paremaid hispaania keele koole riigis.
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, seeniorid 50+, DELE)
 Arvutid õpilastele kasutamiseks
 14 rõdu garanteerivad loomuliku valguse ja värske õhu
 Kursuste eest võib saada ülikooli ainepunkte
Hispaania keele tunnid toimuvad alati hommikuti, 9.15-13.00
(20 tundi nädalas), 9.15-14.20 (25 tundi nädalas või 9.15-15.10
(30 tundi nädalas). Nii saab pärastlõunati nautida kultuuriprogrammi ja vabaajategevusi ning kohalikega
hispaania keelt harjutada. Planeeritud on erinevad tegevused alates giidiga tuuridest,
muuseumikülastustest, tapaste degusteerimistest 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, üliintensiivne kursus sisaldab 30 tundi nädalas. Ühe tunni pikkus on 50 minutit. Või miks mitte
minna Hispaaniasse koguni praktikale?

MALAGA KURSUSTE HINNAKIRI
Kursuse hind sisaldab:
 keeleõpet ja keelelist nõustamist
 koolis olevate võimaluste kasutamist,
sh tasuta internetiühendus
 kursuse läbimist tõendavat tunnistust.

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.

NB! Kursuste hinnale lisandub õppematerjali
maksumus 25 € ja registreerimistasu 50 € ja soovi
korral majutus.
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1 nädal

INTENSIIVKURSUS 20
INTENSIIVKURSUS 25
20+5 vestlustundi
INTENSIIVKURSUS
20+5 eratundi
ÜLIINTENSIIVNE
KURSUS 30
HISPAANIA KEEL JA
ETTEVÕTTEPRAKTIKA
SEENIORID 50+
KEEL JA KULTUUR

REGISTREERIMISTASU
Ühekordne

50 €

ÕPPEMATERJALID
Ühekordne

25 €

199 €*

*Lisanädal hispaania keele tunde.

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

50+ 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:
Vein ja gastronoomia : 19 oktoober
Malaga ja Picasso: 14 september
Keha ja meel: 13 aprill
Semana Santa (ülestõusmispühade
nädal): 16 märts

MALAGA MAJUTUSE HINNAKIRI
Kõik majutuskohad asuvad maksimaalselt 20 minuti jalutuskäigu kaugusel koolist.
Majutusse sisseregistreerimine Pühapäeval alates 16.00 ja väljaregistreerimine laupäeval 12.00.

STUUDIOKORTERID
Täielik iseseisvus, kõrged standardid.
Stuudiokorter on möbleeritud ja kaasaegne. See pakub iseseisvust ja
privaatsust. Korterid asuvad koolist 12-minutilise jalutuskäigu
kaugusel.
Semana Santa (05-12.08) ja Feria (15-23.08) ajal küsi majutuse hindu
ja saadavust.
Lisainfo:
WIFI on nõudmisel.
Hinna sees voodipesu ja rätikud.
Köök individuaalseks kasutamiseks.

JAGATUD KORTERID
Hispaanlastega või rahvusvaheliste õpilastega –
tudengielu Hispaania moodi.
Korterid on möbleeritud ja kaasaegsed. Eraldi magamistuba pakub
privaatsust ja iseseisvust. Korterid asuvad koolist 12-minutilise
jalutuskäigu kaugusel.
Lisainfo:
WIFI on hinna sees.
Hinna sees voodipesu ja rätikud.
Hind ei sisalda toitlustust.
Sõbraga koos minnes kahestele tubadele piiratud saadavus.

KOOLI MINIÕPILASKODU
Hispaanlastega või rahvusvaheliste õpilastega –
Kodu elavas naabruskonnas
Minikodus on 4 magamistuba ja rõduga elutuba, köök ning kaks
vannituba, millest ühe saab rentida privaatseks kasutamiseks 45€
nädalas.
Lisainfo:
WIFI on hinna sees.
Hinna sees voodipesu ja rätikud.
Hind ei sisalda toitlustust.
Sõbraga koos minnes kahestele tubadele piiratud saadavus.

STUUDIOKORTER
1 nädal

400 €

Lisaöö

65 €
Lisatasud

Lõpukoristus

40 €

Tagatisraha

150 €

7 juuni – 12 sept
lisandub nädalas

125 €

JAGATUD KORTERID
Eraldi tuba
1 nädal

160 €

Lisaöö

25 €
Lisatasud

7 juuni–12 sept
lisandub nädalas

30 €

KOOLI MINIÕPILASKODU
Eraldi tuba
1 nädal

180 €

Lisaöö

30 €
Lisatasud

9 juuni –14 sept
lisandub nädalas

30 €

ÕPILASKODU
Koos teiste rahvusvaheliste õpilastega elavas õhkkonnas.
Nautige rahvusvahelist ja elavat õhkkonda õpilaskodus kas üksi või
koos sõbrada. Süüa saab valmistada ühises köögis. Vannituba võib
olla kas eraldi või ühine. Õpilaskodu asub koolist 8-10 minutilise
jalutuskäigu kaugusel.

Eraldi tuba
1 nädal

230 €

Lisaöö

40 €

Jagatud tuba*

Lisainfo:
WIFI on hinna sees.
Hinna sees voodipesu ja rätikud ning iganädalane koristus.
Semana Santa (05-12.04) ja Feria ajal (15-23 august) saadavus
piiratud.
Kõrghooajal (7 juuni - 12 september) lisandub 20 € nädalas.
Tagatisraha saab tagasi, kui midagi pole ära lõhutud.
* Jagatud tuba vaid koos saabuvatele külalistele.

KODUMAJUTUS
Hispaania kultuuri kümblus 100%.
Kui te otsite suurepärast kogemust
ja soovite sukelduda Andaluusia
elustiili,
siis
tuleb
elada
kodumajutuses. Valida on majutus
koos hommikusöögi, pool- või
täispansioniga.
Kõik
meie
perekonnad
on
kogenud
võõrustajad ja armastavad seda,
mida nad teevad. Kodud asuvad
maksimaalselt
25
minuti
jalutuskäigu kaugusel koolist.

ÕPILASKODU

1 nädal

195 €

Lisaöö

30 €
Lisatasud

Tagastisraha

150 €

KODUMAJUTUS
Eraldi tuba

Hommikusöök

Poolpansion

Täispansion

1 nädal

190 €

220 €

250 €

Lisaöö

35 €

40 €

45 €

1 nädal

150 €

180 €

210 €

Lisaöö

30 €

35 €

40 €

Jagatud tuba*

Lisatasud

7 juuni – 12 september lisandub nädalas

20 €

20 €

20 €

Lisainfo:
WIFI on nõudmisel.
Hinna sees voodipesu ja rätikud, iganädalane koristus, pesumajateenus.
Eraldi vannitoa lisatasu 45 € nädalas (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

