
Lengua y Paisaje 
Auténticos viajes lingüísticos para adultos 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

  El Pallars 
       4 tot 11 juli 

  
      

Pirineo Catalán  

                    14 tot 21 juli   

www.lenguaypaisaje.info 



El Pallars 

 

 

    ervaar een ongekende parel 



     Ons basispakket  

  1 maaltijd/dag in groep 
 

   Vervoer ter plaatse  
      
   Geleide natuurwandelingen     

 
   Romaanse kunst 

 
   Uitstappen Pobla de Segur * Sort * Middeleeuwse dorpen 

 
   Zwemmen in stuwmeer 

 
   Daguitstap “El Tren de los Lagos”  

 
    Sporen van de Burgeroorlog 

 
    Conversatiecursus Spaans 



     Praktisch bekeken  
 
Wanneer  4 – 11 juli 2018 
 
Waar   Nabij Pobla de Segur (Regio Pallars Jussá aan de rivier Noguera)    
 
Wie   Natuurliefhebbers en hispanofielen. Alleen volwassenen. 
  Ook personen zonder enige kennis Spaans kunnen deelnemen.   
 
Vervoer  U regelt zelf uw reistraject.  
  Wij geven gratis reisadvies.  
 
Verblijf  Tweepersoonskamers in Casa Rural 
   Je betaalt een toeslag voor een eenpersoonskamer  
   
Hoeveel  Max. 8 deelnemers 
 
Reisbegeleiders       Natuurgids Sisco en Lesgever Sarah 
 
Prijs   900 euro 
 
Voorschot  300 euro  
 
 
 



Los Pirineos 
            

 
 

ervaar de bergen  



 
   1 maaltijd/dag in groep 

 
    vervoer ter plaatse 
      

    natuurwandelingen 
 

    Romaanse kunst     
 

    geleid bezoek La Seu d´Urgell *kathedraal + museum 
 

    gierenfestijn  
 

    kaasproeverij + bezoek artisanale kaasmakerij 
 

    uitstappen Puigcerdà –Organyà – Coll de Nargó 
 

    conversatiecursus Spaans 
 
    optie Andorra   

 
 

     Ons basispakket 



 
 
Wanneer  14 – 21 juli 2018 
 
Waar   La Seu d´Urgell, middeleeuws stadje nabij Andorra + omgeving  
 Regio Alt Urgell en Cerdanya, aan de rivier Segre. Catalaanse Pyreneeën. 

 
Wie   Natuurliefhebbers en hispanofielen. Alleen volwassenen. 
  Ook personen zonder enige kennis Spaans kunnen deelnemen.   
 
Vervoer  U regelt zelf uw reistraject. U krijgt gratis advies    

     

 
Verblijf  Hotel naar keuze.  
  U vergoedt zelf uw verblijf. Wij helpen u bij het kiezen en boeken van uw hotel.  

   

Hoeveel  Max. 8 deelnemers 
 
Reisbegeleider         Sarah 
 
Prijs   540 euro  
  7 maaltijden, vervoer ter plaatse, activiteiten en cursus inbegrepen. Reistraject en verblijf niet inbegrepen.  

 
Voorschot  200 euro  
 
 

     Praktisch bekeken 



  Authenticiteit   

    Kleine groepen          

   Lokale Gastronomie  

Actief maar ontspannen   

 Lokale gidsen  

         Wandelen in volle natuur 

 Jouw bijzondere ervaring 
 
 

   Onze reisfilosofie                                                                  



 

  

  Oefen je Spaans op een leuke en dynamische manier 

 Gericht op spreekvaardigheid  

 Aan de hand van een activiteitenbundel 

 Gepersonaliseerde correctie  

 Voor alle niveau´s  

 In interactie met de lokale bevolking 

 Professioneel begeleid en ondersteund  
   

       Jouw Spaans in de praktijk 



   Contact               sarah@lenguaypaisaje.eu         www.lenguaypaisaje.info 

Mijn naam is Sarah, ik ben de bezieler van dit taalproject.  

De basisidee achter de reizen is actief mondeling Spaans 

beleven in een natuurrijke omgeving. Mijn rol is jullie reisleider 

en taalcoach zijn. Ik hecht veel belang aan het stimuleren van 

jullie contact met de locals en de omgeving. Taal, natuur en 

cultuur zijn verweven. Deze holistische aanpak onderscheidt 

Lengua y Paisaje van een klassieke cursus Spaans en is ons 

kwaliteitslabel. Voel je iets voor zo  een alternatief taalbad? 

Neem vrij contact op of bezoek de website. Graag tot op reis!  

mailto:sarah@lenguaypaisaje.eu

