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BARCELONA

Barcelonas on äärmiselt palju vaatamisväärsusi, sh keskaegne tänavavõrgustik, rabav modernistlik
arhitektuur nagu Gaudi Sagrada Familia, palju muuseume, mõned neist pühendatud kuulsatele
kunstnikele nagu Picasso ja Miro jt ja maailmakuulus jalgpalliklubi Barça!
Barcelona on öösel peaaegu sama vilgas kui päeval. Põnev ja unikaalne atmosfäär pakub linna
külastajale unustamatu kogemuse. Aastas toimub kaks suurt kunstifestivali ja palju kontserte jm.
Linn pakub peaaegu ideaalset kliimat,
tehes selles koha, kuhu tulla igal
aastaajal. Siit ei puudu ka liivarannad, mis
on koolist vähem kui 15 minuti kaugusel.
Geograafilise asukoha tõttu pääseb siia
lihtsasti (ja odavalt) üle kogu Euroopa.
Barcelona kooli kultuuriprogramm viib
teid avastama Barcelona kuulsaid paiku,
mõni neist mööda tallamata rada.

BARCELONA KURSUSED

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
intensiivkursused, keelepraktika ettevõtetele,
hispaania keel lastele ja noorukitele, hispaania keel
ja kultuur, kunstikursused ja –töötoad, äri
hispaania keel ja eratunnid, DELE, kursused
inimestele vanuses 50+)

Hispaania keele tunnid toimuvad hommikuti, 9.30-13.30
(20 tundi nädalas). Nii saab pärastlõunati nautida
kultuuriprogrammi ja vabaajategevusi ning kohalikega
hispaania keelt harjutada. Kursused algavad igal
esmaspäeval.
Intensiivkursus sisaldab 20 hispaania keele tundi
nädalas, mida võib kombineerida paljude lisavalikutega.
Ühe tunni pikkus on 55 minutit. Miks mitte võtta
hispaania keelele lisaks vestlus- ja Hispaania kultuuri
tunde, kunstitöötubasid või –kursuseid, äri hispaania
keelt või eratunde või kombineerida Barcelonat hoopis
mõne muu linnaga.

BARCELONA KURSUSTE HINNAKIRI
Kursuse hind sisaldab:
Registreerimistasu on ühekordne ja see ei ole tagastatav.
 keeleõpet ja keelelist nõustamist
See sisaldab eestikeelset tuge enne kursust ja kursuse ajal.
Me aitame teil võimaluse piires reisiks ette valmistuda, teile
 koolis olevate võimaluste kasutamist,
sobivaimat programmi valida ning soovitame, kuidas leida
sh tasuta internetiühendus
parimad lennupiletid. Vajadusel aitame reisil olles jooksvate
 kursuse läbimist tõendavat tunnistust.
küsimustega. Samuti saate enne reisile minekut sihtkoha ja
 Umbes 6 tundi nädalas meelelahutus- ja
kooli kohta lisainformatsiooni See katab administreerimise
tasu ja rahvusvaheliste pangaülekannete tasu.
seltskonnaüritusi (sissepääsutasud ja
transport ei ole hinna sees)
 Kursuse materjalid
REGISTREERIMISTASU
 Tasuta juurdepääs ühele meie kursusele internetis 6 kuuks
NB! Kursuste hinnale lisandub registreerimistasu 50 € ja soovi korral majutus.

Ühekordne

€50

Intensiivkursus
Grupi suurus max 10 (keskmine 7)
20 tundi nädalas
Intensiivkursust on võimalik
kombineerida paljude teiste
vahvate
kursustega, õppige intensiivsemalt
hispaania keelt või hoopis kunsti.

INTENSIIVKURSUS
1 nädal

210 €

2 nädalat

420 €

3 nädalat

600 €

4 nädalat

800 €

LISAVALIKUD:
1.Vestlus ja Hispaania kultuur
2.Loovate kunstide töötoad
3.Kunstikursused: keraamika,
skulptuur, joonistamine ja
maalimine
4.Eratunnid
5. Äri hispaania keel
6. Ettevõttepraktika

1. Vestlus ja Hispaania kultuur
Täiustage oma hispaania keele soravust, sõnavara ja mõistmist arutades aktuaalsetel teemadel
ja rääkides Hispaania kultuurist.
Teisipäevast reedeni 14.30-16.00 (6 tundi nädalas)
65 € nädalas
2. Loovate kunstide töötoad
Valmistage ise suveniire, mida Barcelonast koju kaasa võtta, maalige keraamikat, sulatage kokku
klaasi, proovige kätt keraamikas ja saviskulptuuris.
Neli 2-tunnist sissejuhatavat töötuba, mida võib teha 1-4 nädala jooksul.
Need töötoad ei ole saadaval juuli viimasel nädalal, Augustis ja jõulude ajal.
215 € nelja töötoa eest

3. Kunstikursused: Keraamika, skulptuur, joonistamine ja maalimine
Kui teile meeldib kunst, siis Barcelona on just see koht, kus oma loovus proovile panna.
12 või 24 tundi jagatud nelja või kaheksasse kolmetunnisesse töötuppa, mida saab planeerida
esmaspäevast reedeni 1 või 4 nädala peale.
See kursus ei ole saadaval juuli viimasel nädalal, Augustis ja jõulude ajal.
250 € 12 tundi (õlivärvid ei ole hinna sees)
415 € 24 tundi (õlivärvid ei ole hinna sees)
4. Eratunnid
Kui kaks inimest soovivad eratunde koos võtta, siis on tunni maksumus 27 € inimene.
45 € tund
5. Äri hispaania keel
Õppige hispaania keelt, mida kasutatakse ärimaailmas, võttes pärastlõunati lisaks kaks eratundi.
Võimalik valmistuda ja teha Madrid Chamber of Commerce eksam. (Küsige lisainformatsiooni.)
225 € nädalas / 1 tund päevas
450 € nädalas / 2 tundi päevas
6. Ettevõttepraktika
Praktikaprogrammis osalemiseks peab koduriigi kool peab allkirjastama avalduse, et õpilane
õpib täiskohaga ja praktika on õppeprogrammi kohustuslik osa. Enamasti on praktika
tasustamata. (Küsige lisainfot).
4 nädalat intensiivkursust (või kauem) + 12 nädalat praktikat (või kauem)
Keelekursuse hinda vaadake eespool.
600 € praktika lisatasu

50+
15 tundi nädalas

REGISTREERIMISTASU
Kui te olete üle 50-aastane ja te õpiksite hispaania keelt parema
meelega omaealiste seltsis, siis võib see kahenädalane kursus olla
just teile. Me näitame teile ka Barcelonat, sööme koos lõunat ja
lähme laupäeval linnast välja ekskursioonile.
Kursus algab 23. septembril ja kestab 2 nädalat.
Tunnid on esmaspäevast reedeni 10.00-13.00
Programm on hinna sees.

Ühekordne

50 €
50+

2 nädal

480 €

BARCELONA MAJUTUSE HINNAKIRI
Kõik majutuskohad asuvad maksimaalselt 20 minuti jalutuskäigu kaugusel koolist.
Majutusse sisseregistreerimine pühapäeva õhtul ja väljaregistreerimine laupäeva hommikul.

JAGATUD KORTERID
Iseseisev, aga uute sõpradega!
See on suurepärane lahendus neile, kes soovivad iseseisvust, kuid
samas tutvuda uute inimestega ja praktiseerida hispaania keelt.
Enamasti üüritakse kortereid minimaalselt neljaks nädalaks. Igas
korteris on köök, vannituba elutuba ning igas magamistoas on voodi,
laud ja riidekapp. Kõik korterid asuvad kesklinnas, kooli jõuab 10-20
minutiga kas jalgsi või ühistranspordiga.
Lisainfo:
Voodipesu ja rätikuid vahetatakse igal nädalal.
Korterit koristatakse igal nädalal.
Tagatisraha saab tagasi, kui midagi pole ära lõhutud.
*Jagatud tuba vaid koos saabuvatele külalistele.

JAGATUD KORTERID
Eraldi tuba
1 nädal

260 €

Lisaöö

43.50 €

Jagatud tuba*
1 nädal

200 €

Lisaöö

33.50 €
Lisatasud

Tagatisraha

200 €

ÕPILASKODU
Iseseisvus sõbralikus ja multikultuurses õhkkonnas.
Õpilaskodus puutute kokku teiste rahvusvaheliste õpilastega, seal on
lisateenused nagu vastuvõtt, koristamine, söögisaal jne.
Lisainfo:
Voodilinu vahetatakse kord nädalas, rätikuid kaks korda.
Võimalik on kasutada pesumasinat (2 €) ja triikrauda.
Söögitegemise võimalus puudub, kuid on külmkapp ja mikrolaineahi.
Eksklusiivne - Eraldi tuba privaatse vannitoaga, ilma toitlustuseta.
Eksklusiivne + Eraldi tuba privaatse vannitoaga, koos toitlustusega.
Eksklusiivsed õpilaskodu on kõrgema standardiga, need on enamasti
kaasaegsemad ja neil on lisaväärtused nagu konditsioneer, õppimise
toad ja sportimise võimalused.
KODUMAJUTUS
Hispaania kultuuri kümblus 100%.
See on võimalus ise lähemalt kogeda, kuidas Barcelonas elatakse ja
õpite tundma Hispaania perekonda nende oma kodus. See annab
teile võimaluse näha kohalikku kultuuri ja praktiseerida hispaania
keelt. Majutus on eraldi toas, mõnel juhul ka privaatse vannitoaga.
Valida võib majutuse kas hommikusöögi või poolpansioniga
(hommikusöök ja õhtusöök).
B: Tuba suuremas korteris, kus õpilasel on kasutada
eraldi vannituba. Samuti saavad riided pestud ja
triigitud.
Lisainfo:
Eraldi tuba, kui pole erisoovi
Toas on mugav mööbel, laud õppimiseks, piisav
küte ja valgustus.
Voodipesu ja rätikuid vahetatakse igal nädalal.

A

ÕPILASKODU
Eksklusiivne 1 nädal

350 €

Lisaöö

58.5 €

Eksklusiivne +
1 nädal

420 €

Lisaöö

70 €

Eraldi tuba
1 nädal

220 €

Lisaöö

37 €

Jagatud tuba
1 nädal

190 €

Lisaöö

37 €

Hommikusöök

Poolpansion

1 nädal

210 €

250 €

Lisaöö

35 €

42 €

1 nädal

250 €

305 €

Lisaöö

42 €

51 €

B

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

