Travel

Schoolreizen & Groepsreizen

Sevilla - Gastgezinnen en Taalschool
Gastgezinnen Sevilla-Conil de la Frontera/Andalusië

Sevilla: een heerlijke stad!
Volgens de mythe is de held Hercules de stichter van de stad, welke
door de jaren heen beïnvloed is door vele culturen. Van de oude
Grieken en Romeinen tot de Moren en de Vikingen. Sevilla is
Andalusië op z’n best. Ervaar de prachtige Moorse architectuur,
paleizen en parken. De pleinen komen rechtstreeks uit een sprookje.
Met diverse begeleide rondleidingen kunt u tijdens uw schoolreis/
werkweek naar Sevilla uw hart ophalen aan de vele historische
bouwwerken.
Het charmante vissersdorpje Conil de la Frontera is door de ideale
ligging een prima uitvalsbasis om steden als Cadiz, Sevilla, Vejer de la
Frontera of Tarifa en Gibraltar te bezoeken. Hier vindt u dan ook onze
geselecteerde gastgezinnen. Ook Conil de la Frontera zelf heeft veel
te bieden. Pijnboombossen, witte stranden, een haven en boulevard
om te relaxen en te genieten van een drankje met tapas. Ook zijn er
genoeg sporten te beoefenen zoals kiten, surfen, hiken, fietsen en
balsporten. De mooie natuur met de bergen, grillige rotspartijen en
idyl-lische baaitjes waar je kunt genieten van privé strandjes behoren
ook tot de mogelijkheden. De oude stad met de markt op het strand op
de vrijdagen en de leuke typische Spaanse restaurantjes zijn ideaal
voor een tapas kook of paella-workshop.
We hebben gastgezinnen geselecteerd die er alles aan doen om de
studenten het gevoel te geven “part of the family” te zijn. Hoe speciaal
is het om op de schoolreis/werkweek een dieper inzicht te krijgen in de
Spaanse cultuur en tradities.
Om de schoolreis/werkweek compleet te maken hebben we contact
gelegd met een taalschool in deze omgeving. Deze taalschool geeft al
meer dan 30 jaar Spaanse les in Spanje en is gehuisvest in een
traditioneel gebouw met modern uitgeruste klaslokalen, patio en een
groot dakterras met uitzicht over de Atlantische Oceaan. Zij kunnen
een breed scala aan cursussen aanbieden die afgestemd zijn op jullie
specifieke behoeften. De taalschool biedt dus vele mogelijkheden
en heeft als doel iedere student te voorzien in zijn of haar specifieke
wensen en behoeften.

Het ontmoeten van Spaanse studenten kan de “onvergetelijke
ervaring” natuurlijk compleet maken.
Voorbeeld programma
Dag 1
Reisdag naar Sevilla/Conil de la Frontera
Dag 2
Taalschool en lunch met gastgezinnen
Dag 3
Sevilla dag in te vullen met diverse excursies
Dag 4
Hiking tour Conil de la Frontera en strand/sportmiddag
Dag 5
Reisdag terug naar huis
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