1. g. Málaga, Spanien (uge 18, 2019)

Målgruppe:

o Elever med spansk i 1.g., som ønsker at forbedre deres spanskkundskaber og at
opleve den spanske kultur på førstehånd

Turens indhold

o 5 dages sprogskoleophold på Debla
o Privat indkvartering hos spanske familier med halvpension

o Heldagsudflugt til ’El Caminito del Rey’, der byder på en naturoplevelse i højderne.
Transporten foregår i egen bus og frokost er inkluderet.
o Besøg på det lokale marked ’El Mercado Central de Atarazanas’
o Guidet tur i den centrale del af Málaga
o Forskellige sociale aktiviteter som fx flamenco-dans, 2 fællesspisninger med tapasog paella og evt. badning. Hvis man har lyst til at spille beachvolley eller fodbold på
stranden kan bolde og udstyr lånes på sprogskolen efter aftale.
o Virksomhedsbesøg til Frigiliana (inkl. transport)

Fagligt indhold:
Eleverne går i skole hver dag fra kl. 9.00 – 13.00. Her modtager de undervisning i
grammatik, samtale samt sociale og kulturelle forhold. Desuden bliver eleverne stillet
forskellige opgaver. De skal bl.a. løse opgaver på det lokale marked, hvor de skal stille de
sælgende forskellige spørgsmål – på spansk selvfølgelig.

Indkvartering:
Eleverne bliver privat indkvarteret hos lokale spanske familier, og de bor typisk 2-3 elever
sammen. Alle familierne bor i Malaga, men man skal stadig påregne en transporttid i bus
på mellem 10 – 20 min. Indkvarteringen er med halvpension. Eleverne vælger selv, om
det skal være morgenmad/frokost eller morgenmad/aftensmad. Det er noget, som de
individuelt aftaler med familierne fra dag til dag. Der kan bestilles sandwich på skolen til
frokost. Prisen er ca. 5 euro.
Eleverne skal SENEST være hjemme hos værtsfamilierne kl. 23.00 HVER AFTEN

Praktisk info, betingelser, pris og betaling:
Der er foreløbigt planlagt afrejse lørdag den 27. april 2019 med Ryanair fra Billund
Lufthavn. Prisen for turen er 5.900 kr. (forventet maks. pris). Priserne på flybilletterne kan
variere meget afhængig af købstidspunktet, og derfor ser vi os nødsaget til at melde denne
maks. pris ud. 1. rate (2.000 kr.) betales samtidig med tilmelding til turen senest d. 1.
december 2018, og 2. rate (3.900 kr. – kan blive nedjusteret) betales senest d. 1.
februar 2019. Datoen for foreløbig hjemrejse er lørdag den 4. maj 2019.

En betingelse for at deltage i turen er en høj tilstedeværelsesprocent, god studieaktivitet
og intet skriftligt fravær.

OBS! Turen til Málaga er ALKOHOLFRI. Overtrædelse af dette kan medføre
hjemsendelse for egen regning. Husk desuden at medbringe det blå
sygesikringsbevis. Eleverne sørger selv for rejseforsikring.

I prisen er flg. inkluderet:
o Fly tur/retur med Ryanair fra Billund Lufthavn
o Egen transferbus til og fra Málaga Lufthavn
o 5 dages sprogskoleophold på Debla
o Privat indkvartering hos en spansk familie med halvpension
o Heldagsudflugt inkl. frokost til ’El Caminito del Rey’
o Guidet tur i den centrale del af Málaga
o Virksomhedsbesøg inkl. transport
o Undervisning i flamenco-dans
o Tapas- og paella-spisning
o 2 x 10-turs klippekort til bybus. Skulle der blive behov for mere er det for egen
regning, og en enkeltbillet koster omkring 2 euros.
Som deltager forpligter man sig til at deltage i alle programpunkter og til at møde
rettidigt.

Transport:
Vi flyver med Ryanair fra Billund Lufthavn tur/retur. Eleverne sørger selv for transport til og
fra Billund Lufthavn. I lufthavnen i Málaga bliver vi afhentet i bus og taget imod af en af
sprogskolens medarbejdere. På afrejsedagen bliver vi ligeledes kørt til lufthavnen i bus.
Eleverne bliver kørt til et centralt sted i Málaga, hvor de bliver modtaget af værtsfamilierne.
Det vil desuden være møde- og opsamlingssted for udflugterne.

Rejsearrangør:
Ribe Katedralskole (tidligere Handelsgymnasiet Ribe inden fusionen)
Kontaktperson: Stine Stenger sts@ribekatedralskole.dk
Tlf. nr.: 76882100

Nyttige links:
Debla www.debla.com
El Caminito del Rey, El Chorro http://www.caminitodelrey.info/en/#2

