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Приятели на езиците и пътешествията,

Аз се казвам Зара Сярова и за мен е голямо удоволствие да Ви представя дейността на

моята агенция „Азарес”, създадена с цел да се промотират в България стриктно подбрани

испански училища, специализирани в преподаването само и единствено на Испански език

на чужденци (ELE) като добра и изгодна дестинация за изучаване на Испански език в

Испания.

Понастоящем „Азарес” ЕООД е представител за България на елитни образователни

институции от четиринадесет държави с основна задача да ги популяризира сред

общността на изучаващите чужди езици като подходяща дестинация за индивидуална

или организирана езикова ваканция и да оказва всякакъв тип съдействие

(организационно и информационно) на всички техни настоящи и бъдещи ученици от

България. За всички приятели на езиците и пътешествията, агенция “Азарес” ЕООД

предлага целогодишно обучение по Испански език в Испания, Куба, Еквадор, Аржентина и

Мексико, Френски език във Франция, Английски език в Малта, Англия и Ирландия,

Италиански език в Италия, Немски език в Германия, Гръцки език в Гърция, Португалски

език в Португалия и Руски език в Русия за всички възрасти и всички нива от А1 до С2 вкл.

През 2015-та получихме първата голяма оценка на дейността си с наградата на Study

Travel Magazine London "Star New Agency". През 2017-та година Азарес е одобрена за

партньорска агенция на FEDELE. Последното признание за нивото на нашата работа е

доверието на партньорските ни училища, защото благодарение на техните гласове моята

агенция "Азарес" е сред петте финалисти в категорията "ST Star Agency Eastern Europe

2018”.

За всички, които ме познават, не е тайна, че чувствам моята работа като мисия и моето

убеждение е, че наша отговорност като агенции е не само да помогнем на учениците си

да изберат най-доброто училище и най-добрата програма за тях, но ние трябва да ги

вдъхновим да учат и реализират мечтите си без страх и вярвайки, че всичко е възможно,

стига да го желаеш със сърцето си. Всеки ден се надявам, че вдъхновявам моите

ученици, но и техните млади умове ме вдъхновяват да се захващам с нови

предизвикателства, за което им Благодаря от сърце !



Испания
Основната ни дестинация е Испания ::: Pamplona + Santiago de Compostela + Barcelona

+ Madrid + Valencia + Alicante + San Sebastián + Ibiza + Salamanca + Tenerife + Dénia +

Cádiz + Málaga + Sevilla + Benalmádena + Marbella + Palma de Mallorca – градове,

емблематични за Испания от архитектурно-културна гледна точка, така че да имате

възможност да съчетаете обучението си по Испански език с разнообразна туристическа

програма. Всички училища, които представляваме на българския пазар са специализирани

в преподаването на Испански език като чужд език, а общото между всички тях е, че :::

всички са Акредитирани центрове на Институт Сервантес, тоест следват тяхната

Методология на преподаване на Испански език на чужденци;

всички са членове на FEDELE – Федерацията на испанските училища, специализирани

само и единствено в преподаване на Испански език като чужд език;

всички са с между 15 и 35-годишен опит в преподаването на Испански език на чужденци;

всички работят целогодишно и преподават Испански език на всички нива от абсолютно

начинаещи А0-А1 до най-високо С2 включително и на хора от всички възрасти



Испански език 
в 

Испания

Pamplona

Pamplona Learning Spanish Institute

San Sebastián

Lacunza IH

Santiago de Compostela

Academia Iria Flavia

Barcelona

Camino Barcelona Spanish Language School

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares1-san-sebastian.php
http://azares.eu/azares/Docs/azares1-pamplona.pdf
http://azares.eu/azares/Docs/azares2-santiago.pdf
http://azares.eu/azares/Docs/azares3-barcelona.pdf


Испански език 
в 

Испания

Madrid

EUREKA Academia de Español

Palma de Mallora

IH Palma

Ibiza

Instituto de Idiomas Ibiza

Madrid

AIL Madrid

http://azares.eu/azares/Docs/azares4-madrid.pdf
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares4-madrid-ail.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares3-ibiza.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares3-palma.php


Испански език 
в 

Испания

Valencia

Hispania, escuela de español

Tenerife

FU International Academy Tenerife

Alicante

Proyecto Español

Dénia

TLC Dénia

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares5-valencia-tlc-denia.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares5-valencia-alicante.php
http://azares.eu/azares/Docs/azares5-valencia.pdf
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares6-cadiz-tenerife.php


Испански език 
в 

Испания

Málaga

Debla cursos de español

Salamanca

Letra Hispánica

Cádiz

K2 Internacional

Sevilla

GIRALDA Center – Spanish House Sevilla

http://azares.eu/azares/Docs/azares6-cadiz.pdf
http://azares.eu/azares/Docs/azares8-malaga-debla.pdf
http://azares.eu/azares/Docs/azares7-salamanca.pdf
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares9-giralda.php


Летни езикови лагери 
в 

Испания

Colegio Maravillas – Benalmádena - Andalucia

Летен лагер с испански език 

за младежи 13-17 години

Españolé – IH Valencia

Лятен лагер с испански език 

за младежи 14-17 години

Enforex - Barcelona

Летен лагер с испански или английски език 

за деца и младежи 5-17 години

Top School in Spain – Elche - Alicante

Летен лагер с испански или английски език 

за деца и младежи 8-15 години

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares8-benalmadena.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares5-valencia-espanole.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares3-barcelona-enforex.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares5-valencia-top-school.php


Летни езикови лагери 
в 

Испания

TANDEM Madrid

Летен лагер с испански език 

за младежи 15-17 години

Proyecto Español - Alicante

Летен лагер с испански или английски език 

за деца и младежи 12-17 години

Instituto Internacional de Idiomas - Marbella

Летен лагер с испански или английски език 

за деца и младежи 4-16 години

Enforex - Marbella

Летен лагер с испански или английски език 

за деца 5-13 години

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares8-marbella-elvira.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares4-madrid-tandem.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares8-marbella.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares5-valencia-alicante.php


Специални програми 
в 

Испания

Academia Iria Flavia – Santiago de Compostela
Испански език в Сантиаго де Компостела + 

работни практики в туризма и модната индустрия

GIRALDA Center – Spanish House Sevilla
Испански език + Au pair в Севиля & 

Испански език + платени стажове в туризма

LCI Barcelona

Лятно училище “Design & the city” в Барселона

Instituto de Idiomas Ibiza

Испански език + DJ & Music production course

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares3-barcelona-city.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares9-giralda.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares2-espanol-practicas.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares3-ibiza.php


Специални програми 
в 

Испания
Choices International

Футбол в Мадрид –

Real Madrid Foundation Football camp & 

Atlético de Madrid Foundation Football camp

Choices International

Тенис на Майорка –

Rada Nadal Tennis Academy Mallorca

AIP Escuela de Español - Valencia

Стажантска програма “Internship in Spain”

във Валенсия

ON SPAIN - Málaga

Испански език + работни практики 

“Travel and Work” в Малага

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares5-valencia-aip.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares8-malaga-on-spain.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares4-madrid-football-camp.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares4-madrid-football-camp.php


Испански език 
в 

Латинска Америка

Buenos Aires - Argentina

Expanish

Cuenca - Ecuador

Estudio Sampere Cuenca

La Habana - Cuba

Estudio Sampere la Habana

Playa del Carmen - Mexico

IH Riviera Maya

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares22-ecuador-cuenca.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares13-argentina.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares17-mexico-palma.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares14-cuba-havana.php


Специални програми 
в 

Латинска Америка

Estudio Sampere La Habana

Travel & Study in Cuba

Estudio Sampere Cuenca

Travel & Study in Ecuador

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares22-ecuador-cuenca.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares14-cuba-havana.php


Френски език 
във

Франция

Montpellier

Institut Européen de Français

Nice

IH Nice

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-montpellier.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-nice.php


Летни езикови лагери 
във 

Франция

Centre International d’Antibes (CIA) - Cannes

Летен лагер с френски език

за младежи 13-17 години

IH Nice - Nice

Летен лагер с френски или английски език 

за деца и младежи 10-16 години

ALPADIA Language Schools – Paris - Igny

Летен лагер с френски език 

за младежи 13-17 години

France Langue - Biarritz

Летен лагер с френски език 

за младежи 14-17 години

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-paris.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-cannes.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-nice.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-biarritz.php


Английски език 
в 

Малта

EASY – Marsascala & St. Paul’s bay

Летен лагер с английски език 

за деца и младежи 11-17 години

European School of English (ESE) – Saint Julians

Летен лагер с английски език 

за деца и младежи 8-17 години + 

Milan Junior Football camp 10-16 години

EASY School of Languages - Valletta 

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares15-malta-easy.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares15-malta-easy.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares15-malta-milan.php


Английски език 
в 

Англия

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

London

IH London

Winchester

ATC Winchester

York

English in York

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-oxford.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-winchester.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-york.php


Летни езикови лагери 
в

Англия

ALPADIA Language Schools – London

Летен лагер с английски език 

за младежи 13-17 години

IH London - Oxford

Летен лагер с английски език 

за младежи 12-17 години

IH London - Ellesmere

Летен лагер с английски език 

за деца и младежи 8-17 години

ALPADIA Language Schools – Brighton

Летен лагер с английски език 

за деца и младежи 10-17 години

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-london.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-brighton.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-oxford.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-oxford.php


Английски език + спорт 
в

Англия

Choices International

Английски език + Футбол 

в Chelsea Foundation Soccer camp

Choices International

Английски език + Танци 

в Pineapple Dance Studios London

Choices International

Aнглийски език + Тенис в Манчестър 

USN Bolton Tennis Academy

Choices International

Английски език + Футбол в Манчестър

Manchester Soccer Academy

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-london-football-camp.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-london-football-camp.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-london-football-camp.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-london-football-camp.php


Английски език 
в 

Ирландия

Dublin

ATC Language Schools

Bray

ATC Language Schools

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares10-ireland-dublin.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares10-ireland-bray.php


Летни езикови лагери 
& Специални програми 

в Ирландия
IH Dublin – Wesley College

Летен лагер с английски език 

за деца и младежи 9-16 години + 

Digital Media programme

ATC Language Schools – Blackrock College

Летен лагер с английски език 

за деца и младежи 11-17 години

Living English

Английски език + Demi pair в Дъблин

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares10-ireland-blackrock.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares10-ireland-ih-dublin.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares10-ireland-demi.php


Немски език 
в 

Германия

Berlin

German Language School (GLS Berlin)

Köln

TANDEM Köln

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares16-germany-koln.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares16-germany-berlin.php


Летни езикови лагери 
в

Германия

GLS Berlin

Летни лагери с немски език 

за деца и младежи 7-18 години край и в Берлин

GLS Berlin

Летни лагери с немски език 

за деца и младежи 7-17 години край и в Мюнхен

Carl Duisberg Centren

Летни лагери с немски език 

за деца и младежи 11-17 години 

на брега на езерото Констанс - Radolfzell

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares16-germany-berlin-camp.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares16-germany-berlin-camp.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares16-germany-carl.php


Италиански език 
в 

Италия

Roma

DILIT – IH Rome

Firenze

Centro Fiorenza – IH Florence

Venezia

Istituto Venezia

Milano

Il Centro

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-rome.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-fiorenza.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-venice.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-milano.php


Италиански език 
в 

Италия

Taormina - Sicilia

Babilonia

Salerno

Accademia Italiana Salerno

Bologna

La Regenta

Rimini

Tiberius International

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-taormina.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-salerno.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-rimini.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-bologna.php


Летни езикови лагери 
в 

Италия

Accademia Italiana Salerno – Salerno - Campania

Летен лагер с италиански език 

за деца и младежи 11-16 години

MB Scambi Culturali – Lignano Sabbiadoro

Летен лагер с италиански или английски език 

за деца и младежи 8-20 години

Accademia Studio Italia - Roma

Летен лагер с италиански език 

за младежи 14-18 години

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-salerno.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-rome-junior.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-mb.php


Руски език 
в 

Русия

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

EDUCA Russian Language School

Руски език за деца и младежи 

в Санкт Петербург

Санкт Петербург

DERZHAVIN Institute

The DVOR

Руски език край Москва

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares19-russia-petersburg-educa.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares19-russia-petersburg.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares19-russia-moscow.php


Гръцки език 
в 

Гърция

Ханя – остров Крит

KLEIS – Workshop for greek language and culture

остров Корфу

ANDRIOTI

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares18-greece-crete.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares18-greece-corfu.php


Португалски език 
в 

Португалия

Lisboa

CIAL Centro de linguas

Faro

CIAL Centro de linguas

Целогодишно обучение

за всички възрасти и всички нива

http://azares.eu/azares/Page/BG/azares20-portugal-lisbon.php
http://azares.eu/azares/Page/BG/azares20-portugal-lisbon.php


Моята езикова ваканция
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