
 
 
 
 
 
 
 
 

Taal-en natuurreizen  
Ecologische taalreis Pyreneeën  

 
 
 
 
Onze enthousiaste deelnemers lieten zich  
helemaal gaan deze zomer: we gingen bergop 
en bergaf. We zwommen en klommen.  
We bezochten historische monumenten in   
Puigcerdà en Organyà en Romaanse kunst in  
Coll de Nargó en La Seu d’Urgell.  
We lieten ons culinair volop 
verwennen. En we namen de uitdaging aan 
om 7 dagen Spaans te spreken.  
   

 8 sympathieke deelnemers verkenden  
de groene vulkaanstreek La Garrotxa vanuit een  
prachtige Casa Rural met zwembad.   
We fietsten naar Girona, verkenden  
Middeleeuwse dorpen, wandelden in magische  
bossen, doken in hemelsblauwe wateren en zongen 
en tetterden in ons beste Spaans.     

Taal- en landschapsreis La Garrotxa  

Lengua y Paisaje 
  Viajar con alma y carácter   

Onze klassieker!  

Ecologische taalreis Pyreneeën 14 tot 21 juli 2018  

 

Nieuwe bestemming!  

Taal- en natuurreis El Pallars 4 tot 11 juli 2018 

   
 

Nieuwsbrief 2018 

http://www.lenguaypaisaje.info/spaans-op-reis/ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Taal-, cultuur- en natuurbeleving op maat 
  

 
Ook lonely reizigers  en koppels waren welkom in de  
Pyreneeën. Zij konden genieten van een gepersonaliseerde  
ervaring afgestemd op hun passies. Een Belgische gidse  
volgde een afgestemde cursus Spaans, anderen kozen voor 
een gierentocht, een picknick in de bergen, een stevige 
wandeling of een gidsbeurt door La Seu d’Urgell.         
   

 

 
 

Nieuw!  Gidsbeurt in La Seu d’Urgell  
Ben je op bezoek in de streek? Wij geven je graag een  
historische rondleiding in het Middeleeuwse hart van 
La Seu d’Urgell, van de enige Romaanse Kathedraal in 
Catalonië tot het Olympische Parc del Segre.  
1000 jaar geschiedenis op een ludieke en onderhoudende 
wijze .  

  

Lengua y Paisaje 
  

 
Jouw reis op maat! Pyreneeën met/zonder Spaans heel het jaar door    

 

http://www.lenguaypaisaje.info/bezoek-la-seu-durgell/ 



Conversación de castellano online 
Lengua y Paisaje biedt gepersonaliseerde spreekvaardigheids- 

oefeningen en conversatie Spaans online aan. 

 
 Nieuw! Conversatie specifiek voor de opleiding Gids en  

Reisleider met Spaans als vreemde taal. 
Gidsen in een vreemde taal is een hele uitdaging en vraagt veel taalpraktijk. Wij helpen  
toekomstige gidsen door met hen heel gericht dialogen uit een toeristische context in te 
oefenen en te werken aan de perfectie van de taal tijdens het gidsen. Online lessen met  
feedback via mail.      

 

     

Curso de escritura online 
Lengua y Paisaje biedt online schrijfvaardigheidscursussen aan alle 

niveau´s Spaans.  

Ejercicios de castellano 
Gratis oefeningen Spaans op de website  

 

 

Lengua y Paisaje 
 Auténticas experiencias lingüísticas  

http://www.lenguaypaisaje.info/spaans-leren/ 



Lengua y Paisaje 
 

  
 

 

 

Lezingen 

Lengua y Paisaje geeft 2 x jaar lezingen over Catalonië overal in Vlaanderen in het Spaans of Nederlands.  

Ons aanbod groeide aan tot 4 onderwerpen : Verkenning Catalonië / Catalonië Culinair / Catalaanse Kwestie / Goya  

 Verwacht: Cultuurparels van Catalonië  

    

Contact  
Lengua y Paisaje is een privé-initiatief van Sarah, lesgever Spaans en historica, reisleider, natuurliefhebber, 

Spanjeminnaar  gespecialiseerd in Catalonië. Je kan vrijblijvend contact opnemen via mail: 

sarah@lenguaypaisaje.eu    

www.lenguaypaisaje.info   

Waarom kiezen voor Lengua y Paisaje? 
 

Onze deelnemers zijn het over één ding eens: de manier van werken van Lengua y Paisaje is een unicum in het grote aanbod 

aan cursussen en reizen in Spanje. Ons recept is nochtans eenvoudig: kleinschaligheid, maatwerk, authenticiteit en 

professionaliteit. Maar de echte magie zit hem in de beleving.  

Bij iedere reis en voor iedere cursist, streven we naar bijzondere ervaringen en ontdekkingen. We stellen ons helemaal open om 

in mens, taal en landschap binnen te dringen en komen zo terecht in onvergetelijke situaties en op plaatsen waar maar weinig 

toeristen toegang tot hebben.  

Tegelijk voelt Lengua y Paisaje nooit aan als school. Uw comfort, of u nu op reis met ons bent of van thuis uit online-lessen 

volgt, staat eveneens heel hoog in ons vaandel. Noem onze methode gerust ervarend leren.  

 

Een ervaring met Lengua en Paisaje is verrijkend, plezierig, degelijk ... en ja, waarom niet, anders dan anders. Welkom!       

     

 

  


