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Сравнително "младо", открито едва

през 2006-та, Camino Barcelona

Spanish Language School е училище,

специализирано в преподаването на

Испански език за чужденци,

Акредитиран център на Институт

Сервантес и член на FEDELE.

Camino Barcelona e единственото по

рода си училище, разположено в

абсолютния център на Барселона, на

10 минути пеша от Plaza Catalunya

и Plaza de España, където в една

модерна сграда се помещават

администрация, учебни зали и

луксозно общежитие!

Кои са водещите Ви критерии, когато

избирате дестинацията за своята

или на детето Ви Испанска езикова

ваканция ?!
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Ако за Вас е Важно :::

 Да усъвършенствате своя Испански в малки групи до max 10 човека, с местни високо квалифицирани

преподаватели в училище, Акредитиран център на Институт Сервантес;

Всички преподаватели в Camino Barcelona са испаноговорящи, висококвалифицирани и с богат опит в преподаването

на Испански език като чужд език. Те са силно мотивирани да напреднете бързо в усвояването на Испанския език по

време на учебните занятия, така че да можете да го практикувате в реални житейски ситуации в свободното си време

или с вашето испанско семейство-домакин. Преподавателите по Испански език в Camino Barcelona наистина знаят

как се преподава чужд език едновременно интересно, забавно и резултатно!

 Да се обучавате в модерно обзаведена сграда, разположена в абсолютния архитектурен център на Барселона;

Цялата сградата на Camino Barcelona е климатизирана, а безплатен достъп до wi-fi интернет можете да ползвате не

само в интернет кафето и библиотеката, но във всички учебни зали и жилищни помещения. Училището се слави и с

широките си слънчеви тераси на покрива на сградата, които са любимо място за слънчеви бани и приятелски сбирки.

Занятията се провеждат в 12 просторни, атрактивно обзаведени класни стаи. Всички те са с огромни прозорци и

много светлина, което гарантира качествена среда за съвременно езиково обучение. Максималният брой ученици в

група е 10 човека, а минималният 5, но средно те са не повече от 7. Учебните занятия в група са с продължителност

50 минути, а индивидуалните часове – 55 минути.

 Да се възползвате от рядкото удобство учебни зали и луксозно общежитие да са разположени на едно място;

Този тип настаняване е идеалният избор за тези ученици, които не искат да пътуват всеки ден до училище и за

онези, които държат да имат подсигурена храна и да си гарантират престой в абсолютния център на града.

Избирайки настаняване в луксозното общежитие в сградата на училището получавате и два допълнителни бонуса:
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 2-4 урока “Practicum” - уроци, в които с поредица от практически упражнения ще доизгладите наученото в клас;

 културните активности според обявената ежеседмична културна програма на училището са безплатни

 Да усещате любезното и отговорно лично отношение от страна на администрация и преподаватели;

Според философията на Camino Barcelona всеки ученик е важен и това ще усетите по уважението и персоналното

отношение. По време на престоя Ви човек от администрацията следи постоянно дали се чувствате добре по време

на учебните занятия, в избраното място на настаняване и свободното си време в Барселона. Стремежът на целия

екип е престоят Ви в училището и в града да остане незабравим спомен, така че да нямате търпение да се върнете

отново.

 Да се възползвате от богата гама културно-развлекателни дейности и екскурзии, придружени от някой от своите

преподаватели по Испански език

Camino Barcelona организира богата културна програма с цел да стимулира учениците да упражняват наученото в

час и разбира се с цел създаване на нови приятелства и незабравимо прекарване в Барселона. Сред най-

предпочитаните са организираните разходки из забележителностите на града, училищни празници, следобеди

посветени на испанското кино, културни дискусии на теми като “La España de hoy”, “Películas españolas” и т.н.

То Вашият избор е Camino Barcelona Spanish Language School !!!

Методология

Методологията на преподаване в Camino Barcelona следва добре познатия и уважаван комуникативен метод, при

който всеки ученик, говорейки с местните испаноговорящи, има възможност да покаже на практика наученото.
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Съчетанието на граматически и

разговорни структури помага да

напредвате изключително бързо.

Всичко, което научавате по време на

учебните занятия е полезно и

практично, за да се справяте с

всички реални аспекти на живота и

да можете да се разберете и да се

изразите правилно, където и да

отидете. Училището следва

стандартизираните нива, определени

от Общата Европейска езикова

рамка. В обучението Ви се използват

всякакви интерактивни ресурси като

филми, музика, снимки, диалози,

игри, новини от пресата, което

допълнително допринася за бързото

и ефективно усвояване на Испанския

език.
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 “Intensivo” е най-популярният курс
в Camino Barcelona, тъй като е
достатъчно интензивен, за да Ви
помогне да напредвате бързо със
знанията си по Испански език, като в
същото време разполагате с
достатъчно време, за да опознавате
Барселона. Учебните занятия се
провеждат сутрин или следобед от
понеделник до петък, като всеки ден
имате по 4 учебни часа с
продължителност от х 50 минути. В
тази програма можете да се
включите целогодишно, групи
стартират всеки Понеделник.
Разпределението в група,
отговаряща на нивото Ви на
владеене на езика, става в първия
учебен ден преди започване на
учебните занятия след кратък
писмен и разговорен тест с Вашите
преподаватели. Минималният брой
ученици в група е 5.



Курсовете вКурсовете в

Camino BarcelonaCamino Barcelona

 “Superintensivo” – Идеалният
избор за тези от Вас, които искат да
усвоят максимално познания по
Испански език за времето, прекарано
в Camino Barcelona. Този курс
включва 25 учебни занятия седмично
в малки групи от 7 до max 10 човека.
Всеки ден имате по 4 интензивни
занятия в група, а 5-тото е различно
и по Ваш избор може да бъде
посветено на испанската история,
литература, гастрономия,
произношение, музика, кино,
фотография, изкуството на Гауди и
Дали, а защо не и на Футболен клуб
Барселона?! Имате възможност да
си изберете сами графика на
провеждане на учебните занятия.
Зимното разписание е преди обед
(09.00-12.40h) и след обед (15.00-
18.40h), а през горещото лято
занятия се провеждат 08.30-12.10h +
12.30-16.10h + 16.30-20.10h.
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 “Individual” - Програмата „One-to-
one” на Camino Barcelona се състои
от 10, 20 или 30 индивидуални урока
седмично, всеки с продължителност
55 минути. Този курс е перфектната
възможност за тези от Вас, които
предпочитат индивидуалния подход
или вярват, че това им позволява да
напредват по-бързо с овладяването
на Испанския език. Учебните занятия
се провеждат във време, уговорено с
ученика и съобразно неговите лични
предпочитания и са по 2, 3 или 4
дневно от понеделник до петък.
Индивидуалните занимания
позволяват с Вашия преподавател да
акцентирате върху конкретно
избрани теми от граматиката или
лексиката. Обучение по тази
програма може да стартирате всеки
понеделник, а също така можете и да
комбинирате Индивидуалното
обучение със стандартния
Интензивен курс.
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 “Curso Combinado” - Тази
програма на Camino Barcelona се
състои от 20 учебни часа х 50 минути
всеки в група + 5 индивидуални
урока седмично. По време на
индивидуалните занятия Вие и
Вашият преподавател можете да се
концентрирате върху практическите
Ви комуникативни способности,
писмено изразяване, специфична
терминология в конкретен занаят или
подготовката на предстоящ изпит.
Този курс е перфектният избор, ако
не разполагате с прекалено много
време и целите за минимум време
да напреднете максимално във
владеенето на Испанския език.
Занятията в група, всеки ден по 4, се
провеждат сутрин, а 5-те
индивидуални урока следобед. За
тази програма можете да се
запишете целогодишно, като групи
стартират всеки понеделник.
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 "A-Level Revision/Curso de

Bachillerato Internacional” - Този

курс на Camino Barcelona е

идеалният избор за студенти 1-ва

или 2-ра година, които се подготвят

за явяване на изпит за IB. Учебната

програма включва 25 учебни занятия

седмично: по 4 учебни часа х 50

минути всеки дневно общ Испански и

5 занятия седмично, посветени на

специфичните тънкости при

подготовката на изпита. Както при

всички останали програми на Camino

Barcelona, при записване ученикът

преминава тест за определяне на

нивото му, така че да се обучава в

група, съответстваща на познанията

му. Основен акцент в този курс се

поставя на граматически правила,

лексикални структури и теми/есета,

необходими за да преминете

успешно изпитите за IB или “A-Level”.



Курсовете вКурсовете в

Camino BarcelonaCamino Barcelona

 “Curso de preparación para el

examen DELE” - Тези от Вас, които

имат амбиции да се явят на изпит за

получаване на Единствения

Безсрочен Международно признат

Сертификат за владеене на

Испански език DELE (Diploma de

Español como Lengua Extranjera)

знаят, че всеки изпит изисква

предварителна подготовка. В

зависимост от познанията Ви според

Общата Европейска езикова рамка

(A1, A2, B1, B2, C1, C2) курсът за

подготовка за изпита DELE

на Camino Barcelona е с

продължителност 8 седмици или 4

седмици, 20 учебни занятия

седмично х 50 минути всяко. Гордост

на училището е статистиката, че

курсът за подготовка за DELE дава

на явилите се на изпита успеваемост

95%.
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 “CLUB 50+” - Кой е казал, че за
тези, които обичат да учат и да се
развиват възрастта е ограничение?!
Напротив! Всички познаваме старата
максима, че човек се учи докато е
жив, а Camino Barcleona предлага
специфична програма, насочена към
хора от всички възрасти, които биха
желали да съчетаят
усъвършенстването на своя
Испански с организирано опознаване
красотите на Барселона. Програмата
е с продължителност 1 или 2
седмици, като седмично имате по 15
учебни часа х 50 минути по Испански
език. Културната програма включва
организирано разглеждане на Barrio
Gótico и други емблематични
квартали, вечеря в ресторант с
типична каталунска кухня,
посещение на Casa Batlló, Casa Mila
(La Pedrera), Музеят на Пикасо и
Парк Гюел, дегустация на вина,
екскурзия до Figueras с посещение
на Музея на Салвадор Дали.
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 „Еspañol de Negocios” - Ако вече
владеете Испански език поне на
средно ниво В1, ако си търсите
работа в Испания или фирмата,
където работите започва търговски
отношения с испаноговоряща
страна, перфектният избор за Вас е
програмата „Еspañol de Negocios” на
Camino Barcelona. Имате възможност
да избирате между 4 модула, които
третират различни теми от
специфичната търговска
терминология. Всеки модул е с
продължителност от 10 учебни
занятия х 50 минути в рамките на 1
седмица.
 Икономикс и Финанси;
 Бизнес и Маркетинг;
 Международна търговия;
 Човешки ресурси вътрешни и
външни комуникации
В случай, че преминете и четирите
модула имате възможност да се
явите на изпит по Бизнес Испански,
организиран от Търговската камара
на Барселона и да получите
официален Сертификат.
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 “Español & Salsa” – Съгласни ли
сте, че да танцуваш е идеалната
форма да се разтовариш след
учебни занимания, но също така и
перфектния начин да се опознаеш
със съучениците си?! Избирайки тази
програма на Camino Barcelona всеки
ден имате по 4 учебни занятия всеки
x 50 минути по Испански език в
малки групи с хора със сходно на
вашето владеене на езика + 1 учебен
час х 60 минути по Салса. Не се
изискват предишни познания нито по
езика, нито в танците.
Занятията по Салса се провеждат от
професионални танцьори в Танцова
Академия. Стилът Салса, който се
изучава в Академията се казва
„Salsa cubana en rueda de casino”.
Това е много популярен стил, при
който двойките постоянно сменят
партньор. Веднъж седмично Вашите
преподаватели ще Ви заведат да
покажете на практика своите умения
по Салса и Испански в някой от
многобройните салса-барове в
Барселона и ще Ви въведат в
нощния живот на града.
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 “Español & Flamenco” - Кой е
казал, че Фламенко се танцува само
в Андалусия?! Избирайки тази
програма на Camino Barcelona имате
по 20 учебни занятия x 50 минути
всеки по Испански език седмично + 3
или 5 учебни часа x 60 минути по
Фламенко. Не се изискват нито
предишни познания по езика, нито
предишни умения в танците, за да се
отдадете на този така експресивен и
страстен стил на танцуване.
Занятията по Фламенко се
провеждат от професионални
танцьори в Танцова Академия,
специализирана във фламенкото.
Часовете по фламенко започват с
основата „Rumbas”, за да продължат
с “Alegrías”, “Tangos”, “Bulerías” и “la
Soleá”. За кратко време ще усвоите
използването на кастанети и
характерното движение от дланите
на ръцете. Единственото условие, за
да се отдадете на този толкова
Испански танц за момичетата е да не
си забравят Токчетата, а за
момчетата да се усмихнат и да
оставят у дома изречението „Ама аз
не мога да танцувам”!
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 „Curso de Navidad/ Noche Vieja” -
Кой е казал, че по време на
празниците не можем да съчетаем
учене и празнуване?! Барселона е
специален град по всяко време на
годината, но Коледата в Барселона е
нещо, което трябва да се преживее!
Приказни коледни базари + прочутия
нощен живот + Sagrada Familia, El
Barrio Gótico, el antiguo Puerto... Защо
да не си подарим една магична
Коледа по Барселонски?! Коледното
предложение на Camino Barcelona се
състои от 1-седмичен или 2-
седмичен курс, включващ 16 учебни
часа x 50 минути по Испански език
седмично + всеки ден по 1 учебен
час разговорен Испански с акцент
върху испанската култура, история и
обществен живот + богата палитра от
културни занимания с придружаващ
преподавател по Испански език.
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Camino Barcelona предлага различни варианти на настаняване за своите ученици :::

 Луксозни апартаменти в сградата на училището

Ако искате да живеете в центъра на Барселона по време на своето обучение, трябва да отседнете в един от

висококачествените апартаменти, които са разположени в същата сграда, където се помещава училището.

Избирайки този тип настаняване, ще споделяте апартамента с други свои съученици. Това са 10 апартамента,

разположени на горните етажи в сградата на училището, в които се настаняват само ученици от цял свят, които

изучават Испански език в Camino Barcelona. Апартаментите са с единични и двойни стаи, напълно оборудвана кухня,

хол с телевизор с плосък екран и две бани. В един апартамент могат да бъдат настанени максимум 6 човека..

 Луксозно общежитие в сградата на училището

Ако държите по време на престоя да Ви е подсигурена храна, можете да се настаните в луксозното общежитие, което

заедно с луксозно обзаведените апартаменти се намира в сградата на училището.

За да се озовете в класната стая трябва само да слезете по стълбите или да използвате асансьора. Имате

възможност за избор между настаняване с включена само закуска или настаняване с включена храна на база

полупансион (от понеделник до събота), като ползвате кухнята, за да си приготвите сам/а кафе или чай.

Настанявайки се в луксозното общежитие можете да избирате между индивидуална стая, двойна стая (с две отделни

легла) или двойна стая за ползване от един човек. Избирайки този вариант разликата с индивидуалната стая е, че

двойната за индивидуално ползване е по-просторна. Избирайки настаняване в двойна стая (с две отделни легла)

можете да бъдете заедно със съученик/приятел или училището да Ви подсигури съквартирант. Всеки три стаи

разполагат с две бани. Можете да ползвате и общите части, където има телевизори с плосък екран.
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Характеристики на настаняването в луксозните апартаменти и общежитието в сградата на училището :::

 В тях се настаняват да живеят само ученици, които изучават Испански език в Camino Barcelona;

 Всички те са модерно обзаведени, климатизирани и предлагат безплатен достъп до wi-fi интернет;

 Учениците имат възможност да си резервират стая с ползване на самостоятелен санитарен възел;

 Голяма част от стаите са с тераси, а любимо място за учениците е просторната слънчева тераса на покрива на

сградата. Тя е изключително популярно място за слънчеви бани и приятелски сбирки;

 Този тип настаняване е идеалният избор за тези ученици, които не искат да пътуват всеки ден до училище и за

онези, които държат да си гарантират, че ще живеят в абсолютния център на града.

Общи условия и правила за настаняване в луксозните апартаменти и общежитието в сградата на училището :::

 По правило учениците пристигат в мястото за настаняване в неделята преди началото на курса и си тръгват в

съботата след края на курса. Има възможност да пристигнете ден по-рано или да си тръгнете ден по-късно, но срещу

заплащане на допълнителна такса за тези нощи;

 При пристигането си всеки ученик получава набор от ключове;

 Сградата е постоянно охраняема и с портиер на входа;

 За този тип настаняване се изисква депозит от 250 евро, който заплащате при пристигането си. Този депозит ще Ви

бъде върнат в края на престоя, след като се направи оглед, че няма причинени щети;

 Ако приятели, двойка или семейство искат да бъдат настанени заедно, това е възможно;

 Подсигурени са спално бельо и хавлиени кърпи;

 Подсигурено е веднъж седмично основно почистване на общите части на апартамента. За избралите настаняване в

луксозно общежитие е включено и почистване на стаите;

 Дори да пътувате сам/а, можете да си резервирате легло в двойна стая. Училището ще се погрижи да Ви намери

съученик, с който да ползвате стаята.
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 Испански семейства

Camino Barcelona предлага

настаняване в строго подбрани от

училището испански семейства. Да

избереш този тип настаняване е най-

добрият избор за ученици, които

искат да учат максимално

интензивно Испански език. Това е

възможност да се "потопите" в

местната езикова среда и да

практикувате в реални ситуации

наученото по време на учебните

занятия. В отговор на често

задавания въпрос, макар много хора

в Барселона да говорят "catalán",

семействата-домакини говорят с

учениците само на "castellano"!
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Характеристики на настаняването в испански семейства :::
 Всички семейства живеят на разстояние от училището максимум 20 минути с градски транспорт. Някои са в
непосредствена близост, на няколко минути пеша от училището;
 Имате възможност за избор между единични и двойни стаи;
 Можете да избирате между настаняване с включена само закуска, настаняване с храна на база полупансион или
настаняване с храна на база пълен пансион;
 По правило учениците пристигат в семейството-домакин в неделята преди началото на курса и си тръгват в
съботата след края на курса. Има възможност да пристигнете ден по-рано или да си тръгнете ден по-късно, но срещу
заплащане на допълнителна такса за тези нощи;
 При пристигането си всеки ученик получава от семейството-домакин набор от ключове;
 Не се изисква депозит при пристигане;
 В някои от испанските семейства има възможност да си резервирате ползване на самостоятелна баня, но срещу
допълнително заплащане

Общи условия и правила за настаняване в испански семейства :::
 Разрешено е при желание от тяхна страна приятели, двойка или семейство да бъдат настанени в една стая;
 Подсигурено е спално бельо и веднъж седмично ползване на пералня, но хавлиените кърпи са грижа на ученика;
 Моля уведомете предварително, ако имате някакви алергии, специални изисквания към храната, с оглед спазване
на диетичен режим или прием на лекарства, за да училището да информира испанското семейство-домакин;
 Въпреки, че в семейството-домакин може да има повече от един ученик, обикновено училището се стреми двамата
да не говорят един и същ език. Това правило не важи в случай, че изрично сте изискали настаняване с ваш приятел
или роднина;
 Испанското семейство-домакин може да бъде семейство, сам човек, с или без деца. Ако имате някакви
предпочитания, моля предварително да уведомите за това;
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 Споделени апартаменти с кухня

Друга възможност за настаняване е споделен апартамент с кухня, в който ще съжителствате с испанци или други

ученици от Camino Barcelona. Тези апартаменти не се намират в сградата на училището, но са по-икономичен

вариант за Вашия престой. Голяма част от учениците избират да съжителстват с други свои съученици в така

наречените споделени апартаменти. Всеки апартамент има 3 или 4 спални, хол, кухня и баня. Всички са напълно

обзаведени, включително пералня и телевизор. Можете да избирате между единична и двойна стая. Много от

апартаментите са с балкони. Обикновено в тези апартаменти живеят 4 до 6 човека - смесена група от чуждестранни

ученици и испанци. Споделеният апартамент е чудесен избор, ако искате да си готвите сами. Този тип настаняване

Ви дава пълна независимост и в същото време предлага отличен начин да опознаете нови хора и да се сприятелите.

Споделените апартаменти се намират на кратко разстояние пеша от училището или на максимум 20 минути с

градски транспорт.

Характеристики на настаняването в споделен апартамент :::

 При този тип настаняване храната не е включена. Учениците си готвят за своя сметка;

 По правило учениците пристигат в апартамента в неделята преди началото на курса и си тръгват в съботата след

края на курса. Има възможност да пристигнете ден по-рано или да си тръгнете ден по-късно, но срещу заплащане на

допълнителна такса за тези нощи;

 При пристигането си всеки ученик получава набор от ключове;

 За този тип настаняване се изисква депозит от 150 евро, който заплащате в училището при пристигането си. Този

депозит ще Ви бъде върнат в края на престоя, след като се направи оглед, че няма причинени щети;

 Ако приятели, двойка или семейство искат да бъдат настанени заедно, това е възможно;

 Подсигурено е спално бельо, но хавлиените кърпи са грижа на ученика.
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 Стандартно студентско
общежитие
Друга опция за настаняване е
стандартното студентско общежитие
с или без включена храна. Това
общежитие не е разположено в
сградата на училището. Ще
съжителствате с други испанци и
ученици/студенти от цял свят. За
разлика от споделения апартамент
нямате достъп до кухня, където
сам/а да си приготвяте ястия.
Студентското общежитие е добър
вариант за настаняване за тези от
Вас, които искат да бъдат заедно с
други ученици, но имат резерви към
настаняването в споделен
апартамент или испанско семейство-
домакин. Студентските общежития,
които ползва училището са
разположени на кратко разстояние
пеша или на максимум 20 минути с
градски транспорт.
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Характеристики на настаняването в стандартно студентско общежитие :::

 Всички общежития предлагат храна на база полупансион. При някои може да избирате настаняване с включена

само закуска или настаняване с храна на база пълен пансион;

 Можете да избирате да отседнете в единична или двойна стая. Някои общежития имат и тройни стаи;

 По правило учениците пристигат в студентското общежитие в неделята преди началото на курса и си тръгват в

съботата след края на курса. Има възможност да пристигнете ден по-рано или да си тръгнете ден по-късно, но срещу

заплащане на допълнителна такса за тези нощи;

 При пристигането си всеки ученик получава от администрацията на студентското общежитие набор от ключове;

 За този тип настаняване се изисква депозит от 100 евро, който заплащате в училището при пристигането си. Този

депозит ще Ви бъде върнат в края на престоя, след като се направи оглед, че няма причинени щети;

 Ако приятели, двойка или семейство искат да бъдат настанени заедно, това е възможно;

 Подсигурено е спално бельо, но хавлиените кърпи са грижа на ученика.

Общи условия и правила за настаняване в споделен апартамент и стандартно студентско общежитие :::

 Ако пътувате сам/а, но искате да бъдете настанен/а в двойна стая в споделен апартамент, училището ще се

погрижи да Ви намери съквартирант. Естествено този ученик ще бъде от същия пол и администрацията ще се

постарае да бъдете и на сродна възраст;

 Ако искате да си резервирате допълнителни нощувки или да споделите стаята си с приятел, роднина или партньор,

който няма да посещава учебни занятия в Camino Barcelona, моля уведомете за намерението си предварително;

 Моля при записването си да информирате за всякакви алергии и заболявания;

 Администрацията на училището следи редовно учениците да бъдат доволни от избрания тип настаняване. Ако

ученик по някаква причина не се чувства добре, от Camino Barcelona ще разрешат проблема възможно най-бързо и

по най-добрия възможен начин.
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 Студия

За тези ученици, които държат на

своята самостоятелност, Camino

Barcelona предлага настаняване и в

индивидуални студия в Барселона.

Тези студия са напълно обзаведени,

с кухненски бокс, самостоятелна

баня, телевизор и пералня.

Обикновено студиото е с едно легло,

понякога две. Няколко от тези

апартаменти са с двойни легла.

Подсигуряват спокойствие, луксозно

и качествено настаняване за един

или двама души. Тези апартаменти-

студия се намират в центъра на

Барселона, на няколко минути пеша

от училище или на максимум 20

минути с градски транспорт.
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Характеристики на настаняването в студио :::

 При този тип настаняване храната не е включена. Учениците си готвят за своя сметка;

 По правило учениците пристигат в студиото в неделята преди началото на курса и си тръгват в съботата след края

на курса. Има възможност да пристигнете ден по-рано или да си тръгнете ден по-късно, но срещу заплащане на

допълнителна такса за тези нощи;

 При пристигането си всеки ученик получава набор от ключове;

 За този тип настаняване се изисква депозит от 200 евро, който заплащате в училището при пристигането си. Този

депозит ще Ви бъде върнат в края на престоя, след като се направи оглед, че няма причинени щети;

 Ако приятели, двойка или семейство искат да бъдат настанени заедно, това е възможно;

 Подсигурено е спално бельо, но хавлиените кърпи са грижа на ученика.

Общи условия и правила за настаняване в студио :::

 Ако искате да си резервирате допълнителни нощувки или да споделите студиото с приятел, роднина или партньор,

който няма да посещава учебни занятия в Camino Barcelona, моля уведомете за намерението си предварително;

 Моля при записването си да информирате за всякакви алергии и заболявания;

 Администрацията на училището следи редовно учениците да бъдат доволни от избрания тип настаняване. Ако

ученик по някаква причина не се чувства добре, от Camino Barcelona ще разрешат проблема възможно най-бързо и

по най-добрия възможен начин;

 Всеки апартамент-студио е различен и цената му варира. Освен това точна цена може да Ви бъде дадена едва

след като при записването си заявите точните дати на избрания от Вас курс в Camino Barcelona. Моля да уведомите

дали искате студио за един или двама души и тогава ще Ви бъде потвърдена наличност и цена. Тъй като студиата са

скъпи, обикновено се заплащат на ден и цената е подобна на престой в добър хотел.



НастаняванеНастаняване

Забележки:
 Много е важно предварително да
информирате за очакваното време
на пристигането си, за да има човек,
който да Ви посрещне в избраното
място на настаняване.
 Служител на Camino Barcelona
постоянно посещава семействата-
домакини, за да следи дали са
подходящи за настаняване на
учениците. Всички семейства са
съгласни и се стараят да осигурят
приятелска и гостоприемна среда.
Освен това администрацията на
училището редовно анкетира
учениците дали са доволни от
семейството си-домакин. Ако по
някаква причина не се чувствате
доволен/а от испанското си
семейство-домакин, училището ще
Ви подсигури друго място за
настаняване без допълнителни
въпроси.



BarcelonaBarcelona

Приятели на Испанския език и
култура, тези от Вас, които
изберат Camino Barcelona за своята
езикова ваканция ще имат
възможността да опознаят
Барселона. Как обаче се представя
по най-атрактивен начин Световната
туристическа дестинация № 1 за
2013-та?! Кое е това, което още не е
казано за магнетичната Барселона?!
Барселона е столица на автономната
област Каталуния и
административен център на
провинция Барселона. С население
от 1 600 000 жители Барселона е 
вторият по големина испански град. 
Намира се на североизточния бряг 
на Иберийския полуостров 
към Средиземно море, а площта ѝ е
170 km2, от които 101 km2 заема
самият град. Намира се на 160 km на
юг от Пиренеите и каталунската
граница с Франция.
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Произходът на името на града е
неизвестен и съществуват
множество теории и легенди, които
се опитват да го обяснят. Знае се, че
е древен иберийски град, че е
завладян от римляните и под името
Барсино се превръща в римска
колония под защитата на Юлий
Цезар и Октавиан Август. Барселона
е основана в средата на II век пр.н.е.
от Картаген, а по-късно става част от
Римската империя. Маврите на
няколко пъти правят опити да
завладяват Барселона, като повече
от 200 години Барселона е била под
мюсюлманско управление. Градът
още пази следи от преминаването им
в особеностите на по-старата си
архитектура. Средновековието се
оказва плодотворно за Барселона,
защото тогава градът се установява
като икономически и политически
център на Западното
Средиземноморие.
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Готическият квартал на Барселона (Barri Gotic) е свидетелство за блясъка и величието, на което се радва градът от

ХІІІ-ХIV век. Периодът от ХV до ХVІІІ век обаче е време на упадък за Барселона, а градът започва да набира

стопанска мощ след завършването на Реконкистата, като към XIX век е един от най-добре икономически развитите

градове в Испания. Началото на гражданската война в Испания е отбелязано и с обявяване на независима

Каталунска република, но градът е бомбардиран неколкократно и през 1939-та е завладян от франкистите. През

1992-ра в Барселона се провеждат Олимпийските игри, които дават допълнителен тласък за развитието на града.

Днес Барселона е изпълнен с живот, проспериращ морски град, а безграничната му енергия се проявява в

индустрията, бизнеса, музиката и изкуството.

Когато говорим за архитектурния облик на Барселона, особено забележителна е работата на архитекта Антонио

Гауди, която може да се види в целия град. Феноменални образци на архитектурата в готически и “art nouveau” стил

са разпръснати из целия град и му носят славата на авангардна столица на дизайна в Испания. Барселона е и дом

на музеи на изключителни творци като Пикасо и Хуан Миро.

За да имате претенции обаче, че познавате един крайбрежен град, задължително условие е да се разходите по

пристанището му вечер. А оттам спазваме друг неизменен ритуал за всеки посетил Барселона – отправяме се на

среднощна разходка из най-прочутата търговска улица на каталунската столица „La Rambla”. Наричана „улица на

цветята”, „улица на живите статуи” и как ли още не, Ramblas е 24-часово вавилонско стълпотворение от туристи,

артисти, амбулантни търговци и малки ресторантчета, където да поседнете за чаша “sangría”.

Предложения за свободното време от Camino Barcelona

Барселона е едно прекрасно място за изучаване на Испански език, град с красиви сгради, уникален ритъм на живот,

история, култура и възможности за отдих и пазаруване. Освен градските плажове, на няколко километра извън града

ще откриете уникални плажни ивици със златен пясък, които е почти невъзможно да не Ви омагьосат.
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За да подпомогне своите ученици да

открият красотите на града докато

практикуват наученото по време на

учебните занятия, Camino Barcelona

организира богата културна

програма, а сред най-

предпочитаните са :::

 обиколка на забележителностите

на града с придружаващ

преподавател по Испански език -

Обикновено училището организира

поне една такава обиколка всяка

седмица. Тъй като Camino Barcelona

се намира в центъра на града, на

само 7-10 минути пеша от Plaza

Catalunya, това е отличен изходен

пункт за посещение на множество

интересни места като el Barrio Gótico

(Готическият квартал), хълмът

Montjuïc (където се намира

Олимпийския стадион), Parque Güell,

el Puerto Olímpico, las Ramblas.
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Може би най-посещаваната забележителност в Барселона е катедралата „Sagrada Familia”. Това е най-мащабният
проект на Гауди, като строителството й е започнало още през 1882 година. Гауди е толкова обзет от идеята за
построяването на храма, че към края на живота си живее в малка пристройка към него. Катедралата продължава да
се строи и до днес. Според някои източници по план кулите трябва да са общо 12, според други по проект трябва да
има 17 кули високи над 100 метра, като всяка една да представлява един от дванадесетте апостоли, един от
четиримата евангелисти и Богородица. За 35-те години до края на живота му (1926 г.) е построена само една от
кулите, като в следващите години ученици на Гауди успяват да довършат и други три. Към момента са изградени
вече осем, но ако се запазят темповете на строеж от последните години има вероятност храмът да бъде завършен
изцяло към 2032 година. Ежедневно милиони туристи се снимат за спомен пред Sagrada Familia, изпълнени със
страхопочитание към архитектурния гений Гауди или се изкачват до камбанарията, за да се насладят на магическите
панорамни гледки към града, които се разкриват измежду островърхите готически елементи.

Един от основните паркове на Барселона “Parque Güell” и едно от най-прочутите творения на великия Антонио Гауди
е разположен на хълма El Carmel и е построен в периода 1900-1914г., а в наши дни е част от историческото
наследство на Юнеско. Изграждането му започва по поръчка на индустриалеца Еузеби Гюел, който е вдъхновен от
идеята за създаване на жилищен комплекс по английски модел с 60 жилища, работилници и ателиета, параклис и
парк, красиви мозайки, оригинални пейки и павилиони или с други думи място, където всеки може да се наслади на
мигове спокойствие и да се докосне до природата. Строежът на парка минава през най-различни етапи, търпи
промени, влияе се от политическата обстановка в страната, но в крайна сметка до нас достига в неповторимия
„Gaudi” стил – умело съчетание на изящна природа с прекрасни архитектурни елементи, направени от малки
порцеланови парченца в ярки цветове провокиращи фантазията ни. В този приказно градче посетителя може с
часове да се любува на чудати сякаш излязли от приказките къщи, загадъчни замъци, колони с форма на палми,
статуята на митичния дракон, считан за пазител на града, екзотична ботаническа градина, а в центърът му се намира
основната тераса с огромна дълга пейка извита във формата на морска змия. През 1927г. паркът Гюел става
собственост на град Барселона и е любимо място за неговите жители и посетители от цял свят.
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Една незаслужено пренебрегвана
барселонска забележителност е
“Poble Espanyol”. Испанското село е
построено за Световното изложение
през 1929 г. и първоначалният план е
бил да се разруши след края на
Изложението, но впоследствие, за
щастие на туристите, решението е
отменено и днес тук могат да се
видят в реални размери
емблематични исторически сгради и
автентични занаяти от всички
области на Испания.
 напитка за добре дошли - Всяка
седмица в училището пристигат
нови ученици и всяка седмица те
биват посрещнати с по питие за
добре дошли в следобедните часове.
Camino Barcelona кани всички
ученици на безплатна напитка в бар
в близост до училището. Това е
чудесна възможност, за да се
запознаете с останалите ученици и
популярен начин да създадете нови
приятелства сред съучениците си!
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 "вечеринка" с преподавател - Друг
добър начин да опознаете Барселона
е като се присъедините към
вечерните излизания, организирани
от Camino Barcelona. Обикновено
срещата е в училище, а оттам следва
концерт, "tour de tapas" или нощ с
много танци, където да покажете
наученото в часовете по salsa и
flamenco. Тези вечери са много
популярни сред учениците, като те
заплащат само такса-вход или
консумираното, а практикуването на
Испански език и незабравимите
спомени с приятели са безплатни!
 екскурзии през уикенда - Camino
Barcelona организира и еднодневни
екскурзии до близките
забележителности в околността на
Барселона като el Monasterio de
Montserrat, el museo Dalí в Figueres,
Girona, Tarragona или Tossa de Mar.
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