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Да пътешествам за мен е
страст, а владеенето на
чужди езици богатство!

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 петнадесет 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.
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 ☺!

За всички приятели на езиците и пътешествията, агенция “Азарес” ЕООД предлага
целогодишно обучение по Испански език в Испания, Куба, Еквадор, Аржентина и
Мексико, Италиански език в Италия, Френски език във Франция, Немски език в Германия,
Английски език в Ирландия, Англия и Малта, Гръцки език в Гърция, Португалски език в
Португалия и Руски език в Русия за всички възрасти и всички нива от А1 до С2 вкл.
❖

Езикови ваканции – индивидуални и за групи

❖

Летни езикови лагери за деца и младежи 4-21 години в Испания, Малта, Франция,
Англия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Италия и България

❖

Семейни летни езикови програми - шанс за семейна почивка на семействата с
деца на възраст от 4 до 17 години, съчетавайки по фантастичен начин
посещението заедно на любими места с висококачествено обучение по
предпочитания чужд език (испански, френски, английски) и разнообразна
културна и спортна програма.

❖

Онлайн курсове по всички осем езика (Английски, Испански, Френски, Немски,
Италиански, Руски, Португалски, Гръцки) за всички възрасти и всички нива
целогодишно & подготовка за явяване на IELTS, DELE, DELF/DALF с
преподавателите от нашите партньорски учебни центрове във Валета, Лондон,
Валенсия, Монпелие, Берлин, Санкт Петербург, Рим, Лисабон и остров Крит

❖

Испански език + стажантски програми за студенти в Сантиаго де Компостела,
Валенсия, Барселона и Малага

❖
❖
❖

Испански език + Au pair в Севиля
Италиански език + Au pair в Рим
Английски език + Demi pair в Дъблин

❖
❖

Английски език + работни стажове в Малта
Немски език + работни стажове в Берлин

❤ Нищо не Ви зарежда така както докосването до нови култури и
различен стил на живот ☺ ?!
❤ Обожавате да създавате нови приятелства ☺ ?!
❤ Мечтаете децата Ви да порастнат самостоятелни, самоуверени и
адаптиращи се лесно в нова среда ☺ ?!
❤ Пътуванията по света са любим начин за отмора за Вас и децата
Ви ☺ ?!
❤ Съзнавате, че владеенето на чужди езици не е необходимост, а
богатство и свобода ☺?!

Летни
езикови лагери

Семейни
летни езикови програми

Аз уча езици
ОНЛАЙН

Bисше образование в
Испания

Испания
Първата 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

Santiago de Compostela
Academia Iria Flavia

San Sebastián
Lacunza IH

Barcelona
Camino Barcelona Spanish Language School

Испански език
в
Испания
Ibiza
Instituto de Idiomas Ibiza

Madrid
EUREKA Academia de Español

Palma de Mallora
IH Palma

Madrid
AIL Madrid

Испански език
в
Испания
Valencia
Hispania, escuela de español

Tenerife
FU International Academy Tenerife

Alicante
Proyecto Español

Dénia
TLC Dénia

Испански език
в
Испания
Cádiz
K2 Internacional

Málaga
Debla cursos de español

Salamanca
Letra Hispánica

Sevilla
GIRALDA Center – Spanish House Sevilla

Летни езикови лагери
в
Испания
Colegio Maravillas – Benalmádena - Andalucia
Летен лагер с испански език
за младежи 13-17 години

Academia Plus – Sprachcaffe Barcelona
Летен лагер с испански език
за младежи 14-21 години

Españolé – IH Valencia
Летен лагер с испански език
за младежи 14-17 години

TANDEM - Madrid
Летен лагер с испански език
за младежи 15-17 години

Летни езикови лагери
в
Испания
Enforex - Barcelona
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 5-18 години

Enforex – Marbella
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 5-18 години

Enforex - Valencia
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 12-18 години

Летни езикови лагери
в
Испания
Enforex – Marbella Centro
Летен лагер с испански или английски език
за младежи 14-18 години

Enforex - Madrid
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 5-18 години

Enforex - Málaga
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 12-18 години

Летни езикови лагери
в
Испания
Proyecto Español - Alicante
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 12-17 години

Lacunza – IH San Sebastián
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 6-17 години

Top School in Spain – Elche - Alicante
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 8-15 години

Instituto Internacional de Idiomas - Marbella
Летен лагер с испански или английски език
за деца и младежи 4-16 години

Специални програми
в
Испания
Academia Iria Flavia – Santiago de Compostela

GIRALDA Center – Spanish House Sevilla

Испански език в Сантиаго де Компостела +
работни практики в туризма и модната индустрия

Испански език + Au pair в Севиля

TLC Dénia
Семейни летни програми “Padres & Hijos”
с испански или английски език

Instituto de Idiomas Ibiza
Испански език +
DJ & Music production course

Испански език
в
Латинска Америка
La Habana - Cuba
Estudio Sampere la Habana

Cuenca - Ecuador
Estudio Sampere Cuenca

Buenos Aires - Argentina
Expanish

Playa del Carmen - Mexico
IH Riviera Maya

Специални програми
в
Латинска Америка

Estudio Sampere La Habana
Travel & Study in Cuba

Estudio Sampere Cuenca
Travel & Study in Ecuador

Френски език
във
Франция
Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

Lyon
ALPADIA Language Schools

Montpellier
Institut Européen de Français
Целогодишно обучение & Лятна програма
за младежи 17+ години

Nice
IH Nice

Летни езикови лагери
във
Франция
Centre International d’Antibes (CIA) - Cannes
Летен лагер с френски език
за младежи 12-17 години

ALPADIA Language Schools – Paris - Passy
Летен лагер с френски или английски език
за младежи 13-17 години

ALPADIA Language Schools - Nice
Летен лагер с френски език
за младежи 13-17 години

France Langue - Biarritz
Летен лагер с френски език
за младежи 14-17 години

Английски език
в
Малта
EASY – St. Paul’s bay
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 11-17 години

EASY School of Languages - Valletta
Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

European School of English (ESE) – Salini resort
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 10-17 години

Английски език
в
Англия
Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

Winchester
ATC Winchester

London
IH London

York
English in York

Английски език
в
Англия
St Giles – London Central
Целогодишно & Семейна Лятна езикова
програма Родители & Деца 5-15 години

St Giles - Cambridge
Целогодишно & Семейна Лятна езикова
програма Родители & Деца 5-15 години

St Giles – Brighton
Целогодишно & Семейна Лятна езикова
програма Родители & Деца 5-15 години

St Giles Eastbourne
Целогодишно обучение 14+ години

Летни езикови лагери
в
Англия
ALPADIA Language Schools – London
Летен лагер с английски език
за младежи 13-17 години

ALPADIA Language Schools - Brighton
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 10-17 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

Летни езикови лагери
в
Англия
IH London - Frensham
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 8-17 години

St Giles - Windsor
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 8-17 години

Oxford Royale Academy – St Mary Ascot
Летни програми с английски език
за деца 8-12 години

St Giles - Bournemouth
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 10-17 години

Английски език
в
Ирландия
Dublin
ATC Language Schools

Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

Bray
ATC Language Schools

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

Living English
Английски език + Demi pair в Дъблин

ATC Language Schools – Blackrock College
Летен лагер с английски език
за деца и младежи 11-17 години

Немски език
в
Германия
Berlin
German Language School (GLS Berlin)

Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

Köln
TANDEM Köln

Летни езикови лагери
в
Германия
GLS Berlin
Летен лагер с немски или английски език
за деца и младежи 7-14 години край Берлин

GLS Berlin
Летен лагер с немски език
за младежи 16-18 години в Берлин

GLS Berlin
Летен лагер с немски език или английски език
за деца и младежи 7-14 години край Мюнхен

GLS Berlin
Летен лагер с немски език
за младежи 14-17 години в Мюнхен

Летни езикови лагери
в
Германия
GLS Berlin
Летен лагер с немски език
за деца и младежи 12-16 години край и Берлин

Alpadia Lanugage Schools-Frankfurt LAHNTAL
Летен лагер с немски език
деца и младежи 10-17 години край Франкфурт

Alpadia Language School–Berlin WERBELLINSEE
Летен лагер с немски или английски език
за деца и младежи 10-17 години край Берлин

Carl Duisberg Centren
Летни лагери с немски език
за деца и младежи 11-17 години
на брега на езерото Констанс - Radolfzell

Италиански език
в
Италия
Roma
DILIT – IH Rome

Venezia
Istituto Venezia

Firenze
Centro Fiorenza – IH Florence

Milano
Il Centro

Италиански език
в
Италия
Taormina - Sicilia
Babilonia

Bologna
La Regenta

Salerno
Accademia Italiana Salerno

Rimini
Tiberius International

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

Руски език
в
Русия
EDUCA Russian Language School
Руски език за деца и младежи
в Санкт Петербург

Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

Санкт Петербург
DERZHAVIN Institute

Гръцки език
в
Гърция
Ханя – остров Крит
KLEIS – Workshop for greek language and culture

Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

остров Корфу
ANDRIOTI

Португалски език
в
Португалия
Lisboa
CIAL Centro de linguas

Целогодишно обучение
за всички възрасти и всички нива

Faro
CIAL Centro de linguas

Летни езикови лагери
в Нидерландия &
България
Camp Golden Gate
Международен летен лагер с английски или
испански език за деца и младежи 10-18 години
в к.к. Камчия

Camp Golden Gate
Международен американски летен лагер с
английски език за деца и младежи 10-18 години
в Хейно - Нидерландия

Z Camp
Езиков лагер „Английски & Спорт“ за деца и
младежи 9-15 годдини край Китен
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