
Винаги можем да пътуваме, винаги можем да се запишем на курс по Испански език 

Ние от AzareS Ви предлагаме различното пътуване !!!

Да усъвършенстваме своя Испански в един от най-реномираните акредитирани 
центрове на Институт Сервантес Pamplona Learning Spanish Institute, 

опознавайки историческото и архитектурно наследство на 

Барселона, Памплона, Олите и Сан Себастиан

ESPAÑOLADA BCN
Пътувай и Учи Испански 

04.04.2015 – 11.04.2015

18.07.2015 – 25.07.2015

29.08.2015 – 05.09.2015

1-седмична езикова ваканция със самолет (8 дни – 7 нощувки)

Цена: 1492 лева/763 евро на човек, настанен в двойна стая

Цената включва:

 Самолетен билет редовна линия на Bulgaria Air (ориентировъчна цена 163евро с включени
летищни такси);
 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Барселона;
 6 нощувки в Памплона (по избор в испански семейства или общежитие) с включена храна на
база полупансион (закуска и вечеря);
Забележка: При избор на настаняване в Памплона в общежитие пакетната цена се оскъпява с
55лева/28 евро или става 1547лева/791 евро на човек, настанен в двойна стая
 15 учебни часа по 55 минути по Испански език в Институт за изучаване на Испански език в
Памплона (PLSI);
 Учебни материали, необходими при обучението;
 Културна програма в Памплона;
 Сертификат от Института PLSI за проведения курс на обучение;
 Културна програма с водач на испански език в Барселона, Памплона, Сан Себастиан;
 Водач от агенцията по време на пътуването и престоя + Представител на Института PLSI от
България;
 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва:

 Екскурзия до Олите (15 евро с включен вход за Palacio Real de Olite);
 Входове в музеите:
 Aquarium San Sebastian (възрастни 13 евро/6.50 евро деца до 12 години);
 Park Güell (възрастни 8 евро/5.60 евро деца до 12 години) и
 стадион Nou Camp (възрастни 23 евро/17 евро деца до 13 години);
 Разходи от личен характер

Цената е валидна при минимално 15 пълно плащащи участника!

София 1756, ул.”Яна” № 1
azares.plsi@gmail.com

+359 894 29 38 78
facebook.com/AzareS.PLSI

www.azares.eu



ПРОГРАМА

Españolada BCN – Ден 1  :

Отпътуване за Барселона с редовен полет на Bulgaria Air. Вечерна автобусна

туристическа обиколка в града с местен екскурзовод. Втори по големина испански

град и столица на автономна област Каталония, Барселона има динамичния облик и

очарование на средиземноморски град, но със свой уникален ритъм на живот. За

Добре дошли и като първи досег с уникалните испанска култура, архитектура и

емоция, придружени от местен екскурзовод на испански език ще направим нощна

панорамна разходка покрай бисерите на Antoni Gaudí Sagrada Familia, Casa Battló и

Casa Milà и един от символите на ултрамодерната архитектура Torre Agbar, а за

„десерт” в съботната вечер ще се насладим на цветната ферия на пеещите фонтани.

Настаняване в хотел. Нощувка



Españolada BCN – Ден 2  :

Закуска. Туристическа програма в Барселона с местен екскурзовод. В неделния

предиобед продължаваме да опознаваме многоликата Барселона, вече обляна от

слънчевите лъчи и отново разбира се с нас е любезният ни местен екскурзовод на

испански език. Нашият стремеж винаги е да Ви покажем поне две гледни точки, затова

и в тази разходка ще се докоснем до класическата Барселона с Готическия квартал,

Триумфалната арка, Парка на Цитаделата и модерната Барселона с Олимпийското

пристанище и емблематичната Рибка на Франк Гери. В ранния следобед отпътуване

за Памплона.



Españolada BCN – Ден 2  :

Около 18.00ч. пристигане и настаняване. В неделния следобед стигаме и до Главната

цел на нашето пътуване – Памплона! Столицата на автономна област Навара

Памплона, на баски „Iruña”, дължи световната си известност като туристическа

дестинация на “El Camino de Santiago” и “San Fermin”. Памплона се радва на огромен

престиж заради качеството на университетите си (два държавни и един частен), но в

нивото на образованието и методологията на преподаване ще се убедим сами в

следващите дни по време на занятията ни в PLSI! Тази вечер сме запазили за

пешеходна разходка из архитектурния център на града и първо,

„неофициално” запознаване с най-очарователните забележителности на града.

Вечеря и Нощувка.



Españolada BCN – Ден 3  :

Закуска. Тази сутрин сме в аристократичната част на Памплона и с нетърпение

пристъпваме прага на „El CHALET DE IZU”! Именно в това елегантно имение,

построено през 1955-та по поръчка на видна местна търговска фамилия, понастоящем

се помещава нашия Институт за изучаване на Испански език (Pamplona Learning

Spanish Institute). Училището има седем напълно оборудвани класни стаи, библиотека,

мултимедийна зала, конферентна зала, кафе и ресторант. Цялата сграда е

оборудвана с wifi. Учебните часове в Института за изучаване на Испански език в

Памплона се провеждат само и единствено на Испански език от преподаватели с

висше образование и богат опит в преподаването на Испански език като чужд език.

При подготовката на учебните програми се вземат предвид произхода на учениците,

тяхната възраст, стил на учене и индивидуални потребности, а специален акцект се

поставя върху комуникативния аспект на владеене на езика, както разбиране, така и

устно изразяване. Програмите за обучение в Института са разработени от високо

квалифицирани преподаватели, в съответствие с насоките, определени от Институт

Сервантес, тъй като Pamplona Learning Spanish Institute е негов Акредитиран център! А

след разглеждане на пищната сграда и запознаване с любезния ни екип от

професионални преподаватели започват и занятията по Испански език - 4 учебни

часа по 55 минути всеки (09.00h-13.20h).



Españolada BCN – Ден 3  :

След учебните занятия, този следобед културната ни програма, организирана от

нашите домакини Pamplona Learning включва посещение на „EL PLANETARIO” -

Планетариумът на Памплона, открит през 1993 и славещ се с купула си (най-голям в

света със своите 20 метра в диаметър). Planetario de Pamplona се е наложил като

желана културна, научна, туристическа и образователна дестинация в града и се

слави ежегодно с по над 100 000 посетители. От цялостния архитектурен облик на

сградата на Планетариума се откроява цилиндричната кула с прозорци, облицована в

червени тухли. Идеята е вдъхновена от погребален пантеон в Долината на царете в

Египет и марокански гробници в Mekne. На първия етаж се откроява огромен витраж с

мотиви от Зодиака, дело на Alberto Chueca, а най- зрелищното в сградата е залата за

прожекции "TORNAMIRA", наречена така в чест на средновековния астроном от

Tudela, живял през XVI-ти век. Визитата ни в “El Planetario” включва разглеждане и 1-

часова тематична прожекция на Испански език



Españolada BCN – Ден 3  :

След посещението ни в Planetario de Pamplona разбира се, че ще прекараме топлия

следобед сред зеленината на El Parque YAMAGUCHI! Eдва ли някой би успорил

Вълшебната сила на Водата?! Тук, в Parque Yamaguchi водата е навсякъде, а

вълшебното й румолене привлича млади, стари, влюбени двойки, семейства с деца,

защото сред 85 000 м2 всеки намира своето кътче за почивка и усамотение. Изграден

през недалечната 1997-ма като резултат на добрите отношения между побратимените

градове Памплона и Ямагучи, този парк е сред любимите места на „los Pamploneses” и

особено жителите на модерната част на града. Паркът е проектиран от японски

пейзажисти и затова съдържа всички типични декоративни елементи, характерни за

градините според японската култура. Разходката из парка настройва към спокойствие

и медитация, а символиката му е почитта към четирите годишни времена според

японската философия. Свободно време. Вечеря и Нощувка.



Españolada BCN – Ден 4  :

Закуска. Учебни занятия в Института за изучаване на Испански език в Памплона - 4

учебни часа по 55 минути всеки (09.00h-13.20h). След занятията по Испански език този

следобед домакините ни от Pamplona Learning са ни приготвили още една изненада -

Gymkana-tour на Испански език с преподавател от PLSI. Това е един по-забавен начин

учениците да опознаят архитектурните забележителности в Памплона, като по време на

обиколката към тях има отправени въпроси и различни задачи. За да отговорят на тези

въпроси, те трябва да интервюират местни граждани или да направят снимки като по

този начин са провокирани разтоварващо и неусетно да упражняват Испанския език в

реална среда.



Españolada BCN – Ден 4  :

След организираната обиколка из “el Casco Antiguo” ще се разходим из Parque de la

TACONERA ! Създаден през далечната 1830-та, със своите 90 000 м², заобиколен от

крепостни стени и в непосредствена близост до архитектурното сърце на града, la

Taconera заслужено носи славата на най-стария, живописен и романтичен от всички

градски паркове. За начало ще изпием по кафе или чай във „Виенското кафе” (любимо

място на творци и студенти). Това кокетно и с несравнима атмосфера местенце е

почти скрито от погледа сред зеленина и цветя там, където преди години се е

помещавала къщичка за отдаване под наем на велосипеди. Паркът има няколко

входа, но безспорно най-величествен е входа „Portal de San Nicolás” (1666).

Представлява барокова възстановка на триумфална арка и в миналото тази порта е

била един от 6-те входа на града.Памплончани галено наричат Parque de la Taconera

”Парка с животните” заради малката зоологическа градина, разположена в ниската

част на парка и обградена от естествени крепостни стени. Тук на воля сред природата

си съжителстват елени, патици, зайци, фазани, лебеди, та даже и кралски пауни.

Свободно време. Вечеря и Нощувка.



Españolada BCN – Ден 5  :

Закуска. В средата на нашето пребиваване в Pamplona Learning сме планирали

целодневна екскурзия до SAN SEBASTIAN - курортен град, център на баската

историческа провинция Гипускоа. Въпреки, че населението му е само 183 000 жители,

градът е известен с необичайно активен културен живот. Красотата на Залива „la Concha”

(Мидата), известен като перлата на Бискайския залив, неповторимото съчетание на море

и планина на една ръка разстояние, качеството на живот и неговата прочута кухня са

превърнали Сан Себастиан през последните два века в първокласна туристическа

дестинация. Сан Себастиан възниква като рибарско селище, разраства се като търговски

град и военна крепост по време на нахлуването на войските на Наполеон, а през 1813-та

е почти напълно разрушен. Едва в края на XIX-ти и началото на XX-ти век Сан Себастиан

се оформя като гостоприемен град и отлична туристическа дестинация в северната част

на Испания. Туристическата ни програма включва пешеходна обиколка на уникалните

мостове над река Urumea, сградата „Kursаal” на един от най-престижните международни

кинофестивали, провеждащ се в Сан Себастиан от 1953-та година насам, плажът

Zurriola, “el Paseo Nuevo”, откриващ приказни гледки към Атлантическия океан, Стария

град, бившето Казино сега Кметство на града и емблематичния плаж „El Playa de la

Concha”. А в свободно време можем да избираме между романтичните плажове на Сан

Себастиан и посещение на „El Aquarium”. Palacio del Mar de Donostia-San Sebastián e

открит през 1928 и традиционно е една от най-посещаваните атракции в града. Гордее

се, че за съществуването си почти 12 милиона души са изразили тук уважението си към

океана, увеличили са познанията си за морската среда, докоснали са се до съхраненото

военноморско наследство на баските.



Españolada BCN – Ден 5  :

А след завръщането ни от San Sebastian, Памплона ни очаква с поредната си

Изненада - разходка из „El Parque de la CIUDADELA". Не случайно Памплона

претендира, че е един от най-зелените европейски градове - само този парк LA

CIUDADELA заема 280 000 м2 в самото сърце на града. Изградена в периода 1571-

1645 с цел защита на града в случай на нападения, LA CIUDADELA е един от най-

съхранените примери за военна архитектура в цяла Испания. По-голямата й част

може свободно да се обходи и освен място за разходка е и една от много добрите

възможности за опознаване на града. Великолепието на каменните структури и порти

ни говори за едни далечни епохи и за ключови исторически битки в Памплона като

граничен град. Поради стратегическото си местоположение, бастионите предлагат

красиви гледки към околните квартали и хълмовете, които обграждат града, а

разходките покрай крепостните стени са спокойни и дават идеална възможност човек

да се усамоти или да си почине с приятна компания. Вечеря и Нощувка.



Españolada BCN – Ден 6  :

Закуска. Учебни занятия в Института за изучаване на Испански език в Памплона - 4

учебни часа по 55 минути всеки (09.00h-13.20h). За днес културната програма, която

са ни подготвили нашите домакини от Pamplona Learning предвижда прожекция и

дискусия на тематичен испански филм в сградата на Института. А след това ще

продължим да опознаваме Памплона като Ви каним да се върнем назад във времето и

изпием чаша ароматно кафе в El Palacete de Burlada в компанията на принцове и

принцеси, обградени от зеленина и тишина, нарушавани само от песните на птичките.

Свободно време. Вечеря и Нощувка.



Españolada BCN – Ден 7  :

Закуска. Учебни занаятия в Института за изучаване на Испански език в Памплона - 3

учебни часа по 55 минути всеки (09.00h-12.15h). Следобед – по избор свободно време

или културна програма, организирана от PLSI (по желание и срещу допълнително

заплащане екскурзия до Olite). Като за „довиждане” в последния ден от нашето

пребиваване-обучение в PLSI, домакините са ни подготвили поредната Изненада:

Екскурзия до Архитектурната „перла” на Навара. Така са известни средновековното

градче OLITE и Кралския дворец (el Palacio Real de Olite) - седалище на Наварския

кралски двор по времето на Carlos III. Замъкът на Наварските крале е сред най-

популярните туристически дестинации в цяла Испания и един от най-големите и

запазени Готически замъци в Европа! El Palacio Real de Olite е изграден между 1402 и

1424 от крал Carlos III “el Noble” (най-великия Наварски крал) и съпругата му Leonor de

Trastámara във френски готически стил и с разкош, равен само на най-добрите галски

дворци от онова време. За съжаление през вековете Дворецът е преживял

опожаряване и затова по-голямата част от залите са затворени за посещение. А в

свободното време за разходка ще се „гмурнем” из типичните каменни улички, окичени

с имения, ренесансови и барокови дворци, където може да усетите непокътнатия

Средновековен облик. Свободно време в Памплона. Вечеря и Нощувка.
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Españolada BCN – Ден 8  :

Закуска. Отпътуване за Барселона. В последния ден от нашето пътуване връщайки се

от Памплона в Барселона няма как да не уважим стадиона „Ноу Камп” – любимо

място и повод за гордост на всеки български футболен фен. А последните часове на

испанска земя ще прекараме в Parque Güell ! Един от основните паркове на Барселона

и едно от най-прочутите творения на великия Антонио Гауди е разположен на хълма El

Carmel и е построен в периода 1900-1914г., а в наши дни е част от историческото

наследство на Юнеско. Изграждането му започва по поръчка на индустриалеца

Еузеби Гюел, който е вдъхновен от идеята за създаване на жилищен комплекс по

английски модел с 60 жилища, работилници и ателиета, параклис и парк, красиви

мозайки, оригинални пейки и павилиони или с други думи място, където всеки може да

се наслади на мигове спокойствие и да се докосне до природата. Строежът на парка

минава през най-различни етапи, търпи промени, влияе се от политическата

обстановка в страната, но в крайна сметка до нас достига в неповторимия „Gaudi” стил

– умело съчетание на изящна природа с прекрасни архитектурни елементи, направени

от малки порцеланови парченца в ярки цветове провокиращи фантазията ни. В този

приказно градче посетителя може с часове да се любува на чудати сякаш излязли от

приказките къщи, загадъчни замъци, колони с форма на палми, статуята на митичния

дракон, считан за пазител на града, екзотична ботаническа градина, а в центърът му

се намира основната тераса с огромна дълга пейка извита във формата на морска

змия. През 1927г. паркът Гюел става собственост на град Барселона и е любимо място

за неговите жители и посетители от цял свят. Късния следобед полет на Bulgaria Air

Барселона-София. Вечерта пристигане в София.


