Themaweek Portugees leren bij B&B Casa Traca

Portugal als vakantieland is nog redelijk onbekend maar het wordt steeds vaker genoemd als de ideale
vakantiebestemming binnen Europa. Portugal een land met uiteenlopende landschappen en natuur, een rijke
historie en cultuur, authentieke pittoreske stadjes, heerlijk eten én een vriendelijke, hulpvaardige bevolking.
Wij hebben voor u een taalweek samengesteld waarbij u onder leiding van een docente Portugees de
basisbeginselen van deze taal leert. Na afloop van deze week bent u in staat om iets te bestellen en af te
rekenen in een restaurant/café, boodschappen te doen en een kleine beginnende conversatie te voeren. De
week staat vooral in het teken van praktijkoefeningen.’s Morgens krijgt u een paar uurtjes theorieles om dit na
of tijdens de lunch direct in praktijk te brengen. Uiteraard blijft er voldoende tijd over om te genieten, te
relaxen en de prachtige omgeving te verkennen. Bezienswaardigheden in de omgeving die zeker een bezoek
waard zijn, zijn onder andere de watervallen Fraga da Pena bij Benfeita, Piodáo het leistenen dorp en Foz
d’egau de romeinse praia fluvial. In de nabije omgeving kunt u ook heerlijk genieten op één van de vele praia
fluvials, rivierstrandjes.
B&B Casa Traca ligt halverwege de Mont d’Alto (Valbona)met haar charmante kapel op de top van de berg. Op
ca 2,5 kilometer afstand van B&B Casa Traca ligt de plaats Arganil met diverse restaurantjes, winkels,
postkantoor, banken etc. In Valbona vindt u een dorpscafe en een dorpswinkel voor de eerste levensbehoeften.
De Mont d’Alto behoort tot de Serra do Acor, het haviksgebergte. Deze roofvogel ziet u hier dan ook veelvuldig
vliegen.

Uw verblijf:
U verblijft tijdens deze taalweek in één van de 4 kamers van B&B Casa Traca op basis van beschikbaarheid en
indeling door ons. Wij beschikken over 3 kamers met een tweepersoonsbed en één kamer met 2 losse bedden.
Indien u reserveert voor 2 personen dan wordt u automatisch ingedeeld in een kamer met een
tweepersoonsbed tenzij bij boeking anders aangegeven. Meer informatie over B&B Casa Traca vindt u op de
website www.casatraca.com
Data:
Zaterdag 9 juni – zaterdag 16 juni 2018

De lessen en praktijkoefeningen:
De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag. De lessen worden gegeven vanuit het Nederlands
en ondersteunt met papieren lesmateriaal welke u na afloop mee mag nemen.
Dagelijkse programma:

Gezamenlijk ontbijt om 8.30 uur

Aanvang les 9.30 uur bij B&B Casa Traca

Afronding les tussen 12.30 en 13.00




Gezamenlijke lunch waarbij de voertaal zoveel mogelijk Portugees zal zijn. Lunch vindt plaats of bij
B&B Casa Traca of in een lokaal café/restaurant met een prato do dia
Aansluitend op het thema van de ochtend een praktijkles in de middag op een nog nader te bepalen
locatie. Er zullen minimaal 2 praktijkmiddagen zijn.

Optioneel bij te boeken:

Extra nacht(en) bij B&B Casa Traca, € 55 per kamer inclusief ontbijt

Extra nacht(en) in Porto nabij vliegveld, € 60 per kamer inclusief ontbijt

Diner op dag van aankomst bij B&B Casa Traca € 12,50 per persoon inclusief drankjes

Bezoek aan de pluimveemarkt en de markthallen in Tabua met aansluitend kip eten op de lokale markt
(Zondag) € 12,00 per persoon op basis van eigen vervoer.

Ophaalservice Coimbra treinstation € 50 per rit, maximaal 3 personen (met toestemming van andere
deelnemers is een combinatie mogelijk dit kunt u aangeven bij boeking)

Ophaalservice busstation Mouronho € 10 per rit, maximaal 3 personen.
Inbegrepen:

7 overnachtingen inclusief ontbijt

5x lunch op maandag tot en met vrijdag waarvan 1x bij een lokaal restaurant

5x theorie lessen van 3 uur door docente Portugees

2 á 3 praktijkmiddagen onder begeleiding van docent
Prijzen, aanbetaling en annuleren:
Prijs per persoon voor het totale arrangement: € 497,50
Voor de 2e persoon op dezelfde kamer geldt een korting van 40%.
Voor de 3e persoon op dezelfde kamer geldt een korting van 60%, dit is alleen mogelijk in de retro-kamer. Hier
kan een extra bed bij geplaatst worden.
De aanbetaling bedraagt 70% en dient direct na onze bevestiging van uw reservering te worden voldaan op
onze bankrekening, boeking is definitief na ontvangst aanbetaling. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor
aankomst ontvangen te zijn. Annuleren kan tot 30 dagen voor aankomst kosteloos onder aftrek van 10%
administratie- en annuleringskosten, daarna bent u 70% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij te boeken
extra’s kunt u ter plekke op basis van beschikbaarheid bij boeken en afrekenen. Wij raden u aan een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Overige informatie:
Overige bijkomende kosten: vliegreis en huur auto of openbaar vervoer. Deze prijzen zijn afhankelijk van het
seizoen en periode van boeken. Wij kunnen u hierin adviseren. Met de trein kunt u eenvoudig naar Coimbra-B
reizen en met de bus naar Mouronho, desgewenst kunnen wij samen met u naar een geschikt reisschema
kijken. Meer informatie hierover geven wij u per email na uw reservering. De kosten met het openbaar vervoer
bedragen ca € 19,00 per persoon voor een enkele reis.
Voor boekingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bed and Breakfast Casa Traca via
casatraca@hotmail.com
Deze week kan alleen doorgang vinden bij een minimum aantal deelnemers van 4. Indien er te weinig
aanmeldingen zijn laten wij u dit tijdig weten. U kunt dan ervoor kiezen uw vakantie wel door te laten gaan
maar zonder de taallessen. Wij informeren u dan over de reductie op de prijs, het verschil wordt dan met u
verrekend. Indien u besluit na een annulering vanuit onze kant uw gehele vakantie te annuleren krijgt u uw
gehele aanbetaling retour.
Contactgegevens:
José van der Zwan
Bed and Breakfast Casa Traca
casatraca@hotmail.com
+351 235 010 057
+351 967 479 752

