CREA-LANGUES
SINDS 1984

FRANS LEREN
IN HET HART VAN DE PROVENCE
EEN FRANS TAALBAD
VOOR VOLWASSENEN

1 of 2 weken
April tot september
Residentieel verblijf

www.crealangues.com
CREA-LANGUES sarl
info@crealangues.com
Monastère de Ségriès F - 04360 Moustiers-Ste-Marie

CREA-LANGUES
ou le plaisir d’apprendre le français en Provence

otale onderdompeling intensieve cursussen voor volwassenen

esidentiële cursussen in een bijzonder kader
- Uniek verblijf in een authentiek en met liefde gerenoveerd
klooster uit de XIX° eeuw, midden in een rustig domein van
8 hectaren.
- Binnenkoer, terrassen, tuin, zwembad, fitnessruimte met
sauna, ideaal om studie en ontspanning te combineren.
- Keuken voor fijnproevers met alle kleuren en geuren van de
streek.

- Frans in de praktijk van ’s morgens tot ’s avonds, ook buiten
de lesuren.
- Permanente begeleiding door onze leraren, ook tijdens de
maaltijden, excursies en avondactiviteiten.
- Ontmoetingen met de plaatselijke bevolking, met gastsprekers
of met kunstenaars uit de regio.

lemtoon op communicatie

evarieerde programma’s van één of twee weken

- Accent op spreek- en luistervaardigheid.
- Lessen in mini groepjes volgens niveau, van 3 tot 6 personen.
- Voor deelnemers met een elementair tot gevorderd niveau,
van A2 in de fase van verwerving tot C1 volgens de ERK-normen
(Europees referentie-kader voor vreemde moderne talen).

- ’s Morgens lessen in kleine groepjes volgens niveau, na de middag
lessen of streekontdekking en activiteiten in het Frans.
- Optie privé lessen.
- Speciale programma’s: “Frans en koken”, “Frans en yoga”
- Cursussen voor expats, tolken en leraren FLE.

- Cursuscentrum in het hart van het ‘Parc Régional du Verdon’.
- Op 45 km van Manosque en 80 km van Aix-en-Provence.
- In de nabijheid van één van de mooiste dorpen van Frankrijk,
Moustiers-Ste-Marie, het meer van Ste-Croix en de Gorges
du Verdon.

- 30 jaar ervaring, CREA-Langues werd opgericht in 1984.
- Overheidslabel “Qualité FLE”.
- Lid van de groepering SOUFFLE.
- 25 % van onze deelnemers keert terug naar CREA-LANGUES,
een bewijs van hun tevredenheid.
Sisteron
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Nice
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France

Mer Méditerranée

Informatie en reservaties : info@crealangues.com
CREA-LANGUES Le Monastère de Ségriès 04360 Moustiers-Ste-Marie - France
Tel. voor informatie en inschrijvingen: +33(0)9 50 70 75 97 Tel. school tijdens cursus: +33 (0)4 92 77 74 58

www.crealangues.com
Etablissement d’enseignement supérieur privé déclaré auprès du rectorat d’Aix-Marseille

Ed. resp. Annemarie Desmet – le Monastère de Ségriès F 04360 Moustiers-Sainte-Marie

e Provence, een inspirerend decor

waliteitsonderwijs

