
Voorziene periode (van-tot):

Bestemming (Land + Stad):

Naam van het partnerinstituut Adres Contactpersoon E-mail/Telefoonnummer
Universidad Pontificia de Salamanca C/Compania, 5 Gudrun Meir (+34)923 277 127

gmeir@upsa.es

Olod Thema
Spaans Spaanse taalvaardigheidslessen

Activiteit
20u Spaanse les

Geleid stadsbezoek
Wijndegustatie
Museumbezoek

Culturele activiteiten

Naam hotel/hostel websitelink
In gastgezinnen of hostel/hotel

Vluchtprijs (totaal) Gastgezin Activiteiten Andere
Zelf te boeken rond 20€/dag (ontbijt + overnachting)paanse taallessen: 425€

Naam E-mail
Gert Valentijn gert.valentijn@arteveldehs.be

Louis Huybrechts louis.huybrechts@arteveldehs.be Marketingcommunicatie

Naam E-mail GSM Afstudeerrichting

Olod
Spaans

Deelnemende DOCENTEN

Deelnemende STUDENTEN

30/03 tem 3/04

Spanje (Salamanca)

Extra info

Basiskennis Spaans is vereist. Verdere info zie power point in bijlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Plaats van overnachting
Adres

Kostenraming (indicatie voor studenten)

Gegevens van het partnerinstituut

Omschrijving

Mondelinge, schriftelijke oefeningen + cultuur

Thema van de voorziene lessen (20u)

Projectfiche Internationale Week "ON TOUR" 

20u Spaanse les

Historische wandeling in Salamanca
Studenten krijgen in totaal 20u Spaanse les

Omschrijving
Geplande activiteiten

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId1 is niet aangetroffen in het bestand.

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId1 is niet aangetroffen in het bestand.

mailto:gmeir@upsa.es
mailto:gert.valentijn@arteveldehs.be
mailto:louis.huybrechts@arteveldehs.be


Salamanca



INTERESTING FACTS ABOUT SALAMANCA:

•    Grootste studentenstad van Spanje (200 km van Madrid)

• 2e oudste universiteit van Europa

• Het gehele historische centrum is Unesco werelderfgoed

De stad Salamanca heeft ook wel als bijnaam ‘Gouden Stad’ door zijn schitterende architectuur van glimmend zandsteen. In 2002
kreeg de Spaanse stad niet voor niets de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ door o.a. zijn prachtige kathedralen, oude 
universiteit en het mooie Plaza Mayor plein. Bijkomend voordeel is dat het oude centrum qua grootte heel goed te bewandelen is 
en aanvoelt als een intiem dorp. Doordat een groot deel van de inwoners student is (ruim 30 procent), heeft de stad met zijn vele 
bars en kroegen een bruisend nachtleven. Combineer dit met de mooi verlichte historische bezienswaardigheden en je zult de 
warmte van deze Spaanse stad ervaren.



PRAKTISCH:

• Het officiële programma loopt van maandag 30 maart april tot en met vrijdag 3 april.
• Uiteraard kan je er een weekendje bijboeken voor of na deze periode.
• LOCATIE: Universidad Pontificia de Salamanca (Calle de la Compañía, 5, 37002 Salamanca, Spanje)
• DOCENTEN:
• Gert.Valentijn@arteveldehs.be
• Louis.Huybrechts@arteveldehs.be
• Aanwezig: zondag 29/03 – vrijdag 03/04



WHAT’S IN IT FOR 
YOU?

• 20 uur Spaanse les in kleine groepjes aan de gerenommeerde
Universidad Pontificia de Salamanca

• Diploma Spaanse taalcursus (staat mooi op CV)

• Elke namiddag + avond vrij
(met uitzondering van enkele geplande activiteiten – zie verder in 
deze presentatie)

• Één week lang word je ondergedompeld in de Spaanse taal-en
cultuur

• Mogelijkheid tot verblijf in gastgezin

• Exclusieve buitenlandse ervaring met twee toffe docenten



Universidad Pontificia de Salamanca



GEPLANDE LESSEN

• Elke voormiddag van 9 tot 13 uur les
• Spaanse taalvaardigheid door Spaanse docenten
• In kleine groepjes met eventuele andere

internationale studenten
• Basiskennis Spaans vereist
• Diploma op het einde van de week
• Vragen? Mail Gert.Valentijn@arteveldehs.be

mailto:Gert.Valentijn@arteveldehs.be




GEPLANDE 
ACTIVITEITEN

• Wijndegustatie met lekkere tapas

• Stadswandeling met groepsfoto aan de 
befaamde kathedraal

• Boottocht op de Duero Rivier

• Diner met lokale specialiteiten



KOSTPRIJS
OVERNACHTING: 2 opties

•   Voorkeur: Gastgezin aangeboden door de universiteit (+- €20 per nacht inclusief ontbijt)
• Eigen overnachting te kiezen in hotel/hostel

• VLUCHTEN:
•   Vliegen op Madrid en dan via bus/trein naar Salamanca (zelf te boeken)
• Vluchten in functie van verplichte aanwezigheid tijdens internationale week
(zondag 29/03 in Salamanca tot en met vrijdag 03/04 om 20 uur)

• KOSTPRIJS:
•    Vluchten heen & terug: +- €100
• Bus of trein heen/terug Madrid -> Salamanca: +-€50
• Gastgezin: €20 per nacht inclusief ontbijt (bv 6 nachten: €120)
• Hotel/hostel: +- €50-70/nacht
• Spaanse lessen (in totaal 20 uur) + rondleiding stad: €425 
• Verplichte Activiteiten: +- €100

Totaal: +- €800 
(gastgezin formule – inclusief ontbijt - exclusief maaltijden/drank middag/avond)
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