
Je taalweekend bij Regina Coeli 

Je gaat een taaltraining volgen bij Language 

Institute Regina Coeli. Onderstaand kun je 

meer lezen over het verloop van een 

training in ons instituut. Heb je nog vragen, 

neem dan contact met ons op via 

telefoonnummer 073-684 87 90 of  

e-mailadres clientservices@reginacoeli.nl.  

We wensen je veel succes tijdens je 

taaltraining! 

Heb je specifieke dieetwensen, dan houden wij 

daar graag rekening mee.  

 

Gebruik van het talenpracticum 

Zorg ervoor dat je tijdens de training je inlog-

gegevens bij de hand hebt, zodat je vlot van start 

kunt in het talenpracticum. 

 

Parkeren bij het instituut 

Bij het taleninstituut is een ruim parkeerterrein 

aanwezig. Wij adviseren je geen waardevolle  

spullen in je auto achter te laten. Regina Coeli 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van 

je eigendommen. 

 

Je bereikbaarheid tijdens de taaltraining 

We adviseren je tijdens je training afstand te  

nemen van je werk, zodat je je volledig kunt  

richten op het leren van de taal. Op die manier 

bereik je het beste resultaat.  

 

Draadloze internetverbinding 

Je kunt via je laptop, tablet of smartphone  

inloggen op ons draadloze netwerk.  

 

Fitnessfaciliteiten  

Tijdens je training kun je gebruikmaken van de 

fitnessfaciliteiten in ons instituut. Daarnaast kun je 

een fiets lenen en zijn er diverse fiets– en 

wandelroutes beschikbaar bij de receptie. 

Je aankomst bij Regina Coeli 

Op vrijdagavond begroeten wij je graag om 19.00 

uur in ons instituut. Je maakt kennis met de  

andere cursisten van dit weekend. Vervolgens 

neem je plaats aan tafel voor het diner dat (indien 

mogelijk) volledig in de doeltaal plaatsvindt.  

 

Trainingsprogramma 

Op zaterdag start om 8.20 uur de eerste les.  In 

het weekend heb je in totaal 7 privélesuren, 7 

studie-uren, drie groepstrainingen en twee 

taaltafels. Op zondag eindigt je programma om 

16.40 uur. 

 

Maaltijden 

Alle maaltijden worden verzorgd door de  

medewerkers van de catering in restaurant Eatwell.  

Ontbijt: 7.00 - 8.15 uur 

Lunch: 12.30 - 13.30 uur 

Diner:  19.30 uur 


