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Herfstreis
Pyreneeën

Groepsreis voor natuurliefhebbers die van paddenstoelen houden

met optie Conversatie Spaans

29 okt – 5 nov 2016

Lengua y Paisaje
organiseert



Authenticiteit  

Kleine groepen 

Lokale Gastronomie 

Actief maar ontspannen

Lokale gidsen 

Wandelen in volle natuur

Ecologisch denken

Onze reisfilosofie



 overnachten met ontbijt in een tweepersoonskamer  

 1 maaltijd/dag in groep

 vervoer ter plaatse

 natuurwandelingen in Spaans gezelschap   

 paddenstoelenworkshops: zoeken  + proeven 

 bezoek La Seu d´Urgell + kathedraal + museum 

 proeverij artisanale producten  

 daguitstap Puigcerdà + Llívia

 organisatie, reisbundel en begeleiding 

De uitvalbasis is het gezellige stadje La Seu d´Urgell, vlakbij Andorra

Ons basispakket



WORKSHOP PADDESTOELEN  

 Paddenstoelenjacht in bos en wei

 Paddenstoelen leren herkennen

 Paddenstoelen klaarmaken  en proeven

Onze herfstspecialiteit 



 Cursus 15u conversatie 

 Gericht op spreekvaardigheid 

 Aan de hand van een activiteitenbundel 

 Voor alle niveau´s 

 Extra oefeningen in interactie met lokale bevolking

 Professioneel begeleid en ondersteund 

 Ook buiten de lesuren kan je Spaans spreken 

Conversatie Spaans in optie 



Wanneer 29 oktober tot 5 november

Waar La Seu d´Urgell, middeleeuws stadje nabij Andorra + omgeving
Regio Alt Urgell en Cerdanya. Catalaanse Pyreneeën.

Wie Natuurliefhebbers, paddestoelenminnaars en hispanofielen.
Alleen volwassenen.

Vervoer U regelt zelf uw vlucht. Wij bieden in optie vervoer aan tussen Barcelona en 

La Seu d’Urgell.

Verblijf Charmehotel. 
Tweepersoonskamers. Single-kamer mogelijk mits toeslag

Hoeveel Max. 8 deelnemers

Reisbegeleiders Natuurgids Sisco en lesgever Sarah

Praktisch bekeken



Wij bieden 2 prijzen aan, mét of zonder cursus Spaans.

Basispakket 780 euro

 Deze formule heet ook natuurliefhebbers welkom die geen Spaans spreken. Zij krijgen een
aparte in het Nederlands opgestelde reisgids.
 De inhoud van deze formule staat op pagina 3 van deze folder
 Ochtend – of namiddagprogramma mét middagmaaltijd
 Daguitstap Puigcerdà – Llívia (Nederlandstalige toelichting)  

+ Cursus Spaans + 150 euro/persoon (vanaf 2 personen)

 15 uur conversatie Spaans tijdens de ochtend
of in de namiddag
 Daguitstap Puigcerdà-Llívia in het
Spaans

Voorschot 250 euro

Prijzen


