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Elke dag genieten wij van alle verhalen van taalreisstudenten die via
Travel Active de wijde wereld in trekken. Sommige blijven dichtbij, andere reizen naar verre oorden. Waarom ze vertrekken? Om in een korte tijd

Drukwerk

een vreemde taal vloeiend te leren spreken en schrijven. Maar ook om

JP Offset, Duiven

een unieke en onvergetelijke levenservaring op te doen. Want dat is
wat je krijgt als je ervoor kiest om een tijdje te studeren en te wonen in
het buitenland. Wij leven intens mee met alle verhalen, want al onze
medewerkers weten uit eigen ervaring hoe bijzonder zo’n taalreis is. Stuk
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Voor al jullie inspirerende foto’s en verhalen
Wij willen alle deelnemers aan ons programma Taalreizen die ons belangeloos hebben
geholpen om deze brochure te maken heel
erg bedanken. Dankzij jullie inspirerende
foto’s, verhalen, blogs en berichten op de
sociale media is het ons gelukt om deze
uitgave te maken.
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voor stuk hebben zij zelf ooit de reis van hun leven gemaakt. Een ervaring
die bij iedereen een onuitwisbare herinnering heeft achtergelaten.
Ook ik maakte de sprong naar het buitenland. Meer dan vijfentwintig jaar
geleden gaf ik tennisles aan kinderen op een zomerkamp in Amerika.
En hoewel mijn verwachtingen niet groots waren voor vertrek, werd het
een waanzinnige ervaring. Ik maakte vrienden voor het leven, ontdekte
een nieuwe cultuur van dichtbij en leerde een andere taal goed spreken.
Die intensiteit van leven heeft me nooit meer losgelaten. Ik wilde nog
maar één ding: andere jongeren stimuleren om ook de stap naar het
buitenland te wagen. Een ervaring waar je je hele leven profijt van hebt.
Anno nu hebben duizenden deelnemers – jong en oud – de wereld ontdekt via Travel Active. We zijn uitgegroeid tot de grootste uitwisselings-
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organisatie van Nederland. Een resultaat waar we trots op zijn.
Valt je keuze op Italiaans, Engels, Frans of misschien wel Arabisch of
Mandarijn? Welke taal het ook wordt: je krijgt les van native speakers
op een officieel erkende talenschool. Altijd in kleine groepen en
met lesmateriaal op maat. Bovendien organiseren onze talenscholen
talrijke interessante excursies en leuke activiteiten, zodat je optimaal
kennismaakt met het land en de cultuur. Kies nu voor een succesvollere
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toekomst en leer een vreemde taal. Waar ook ter wereld.
Leer snel een vreemde taal
Ontdek een andere cultuur
www.travelactive.nl

Mark Maasdam
Oprichter en eigenaar Travel Active
PS: Wist je dat je met Taalreizen meerdere landen en ook andere programma’s met elkaar kunt combineren? Vraag ernaar bij ons Taalreizen

Travel Active

Team. Op basis van jouw wensen stellen zij je ideale reis samen.
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Onze missie
LEER SNEL EEN VREEMDE TAAL
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Leer snel een
vreemde taal

met Taalreizen van Travel Active

Travel Active wil zo veel mogelijk jongeren de kans geven een andere taal en cultuur te leren
kennen. Want door een tijdje te wonen, te werken en te studeren in het buitenland doe je niet
alleen een unieke levenservaring op, je wordt ook zelfstandiger en je leert jezelf goed kennen.
Met een taalreis van Travel Active krijg je les van native speakers op een officieel erkende talenschool in het buitenland. Ook organiseert de school talrijke interessante excursies en leuke
activiteiten, zodat je optimaal kennismaakt met het land en de cultuur. Al met al een ervaring die
je nooit meer vergeet en waar jij je hele leven de vruchten van plukt. Waag jij de sprong?
6

Grenzeloze ervaring

Klasse apart

Het enthousiaste Taalreizen Team van Travel Active heeft maar één
missie: jouw taalreis laten uitgroeien tot een grenzeloze buiten
landervaring. Specialistische kennis, betrouwbaarheid en authen
ticiteit vormen onze basis voor jouw inspirerende beleving.

Bij al onze programma’s staat kwaliteit voorop. Zo werken wij in elk land
samen met een buitenlandse partnerorganisatie. In sommige landen is
Travel Active daar zelfs de oprichter van. Met deze professionals ter
plekke onderzoeken wij continu hoe we de hoogst mogelijke kwaliteit
kunnen leveren. Dus kies je voor Travel Active, dan kies je voor profes
sionaliteit, persoonlijke aandacht, eerlijkheid, goede begeleiding,
ervaring, kennis van zaken, klantgerichte service en enthousiasme.

Ideële specialist
Wij willen zo veel mogelijk mensen de unieke ervaring van een buitenlandavontuur laten beleven. Taalreizen dragen hieraan bij. En als
specialist weten wij waarover we praten, want alle medewerkers van
het Taalreizen-team hebben zelf ook voor langere tijd in het buitenland
gestudeerd, gewerkt en gewoond. Zij kunnen je dan ook eerlijk informeren op basis van hun eigen ervaringen. Naast specialist is Travel
Active idealist. Wij streven ernaar dat een avontuur in het buitenland
iets oplevert voor alle partijen. Dat jij al studerend een vreemde taal
en een nieuw land leert kennen en dat je internationale klasgenoten
leren van alles wat jij meebrengt aan kennis, cultuur en inzicht.

Tot ziens bij Travel Active!
Elvira Claessen
General Manager

Elvira
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Backstage bij... Taalreizen
MAAK KENNIS MET HET TEAM

BACKSTAGE BIJ…
TAALREIZEN!

Backstage bij... Taalreizen
MAAK KENNIS MET HET TEAM

Live and Learn the Language!

Marij ke

“Mijn naam is Egbert en het reizen is mij met de
paplepel ingegoten. Ik heb het geluk dat ik in een
reislustig gezin ben opgegroeid en daardoor al veel
van de wereld heb kunnen zien. Kennismaken met
andere culturen en ervaren hoe het er in andere
landen aan toegaat, dat is wat mijn ouders mij
wilden bijbrengen. Sindsdien is deze interesse voor
andere culturen en buitenlandse bestemmingen
alleen maar groter geworden. Tijdens mijn studie
heb ik vijf maanden stage gelopen op Aruba. Vanaf
dag één de beste keus die ik had kunnen maken!

Maak kennis met Marijke en Egbert
Voordat jij met je bagage naar je taalreisbestemming vertrekt,
is er al heel wat geregeld. Van informatiebijeenkomsten, visa
en verzekeringen tot vliegtickets en accommodaties. Backstage
bij het team Taalreizen is het dan ook een drukte van belang.
Dag in dag uit. Ze beantwoorden alle vragen via de telefoon,
de chat of per e-mail, ze bellen met talenscholen, overleggen
met onze verzekeringsspecialist en schakelen de expertise
in van de andere buitenlandspecialisten van Travel Active.
In Backstage zie je wie dat allemaal voor jou doen.

mogelijkheid gehad om wat van Europa te zien en Latijns-Amerika
te verkennen. Daarnaast gaf ik rondleidingen in de Engelse taal
waarbij mijn kennis van het Engels, geperfectioneerd in Londen,
goed van pas kwam.

Marijke in Argentinië

Mijn eigen reiservaring zorgt ervoor dat ik deelnemers goed kan
voorbereiden en adviseren over een taalcursus in het buitenland.
Duidelijkheid, overzicht en eerlijke informatie vind ik hierbij erg
belangrijk. Ons enthousiaste team is helemaal gericht op het goed
begeleiden van onze deelnemers en het organiseren van een reis
die helemaal bij jouw wensen past. Wij willen je natuurlijk een
onvergetelijke ervaring bezorgen!
Veel plezier met het lezen van onze brochure en tot ziens bij
Travel Active.”

Ik heb ervaren hoe het is om te werken voor een
echt stereotiepe Amerikaanse baas. Voor Arubaanse
begrippen hard werken, maar zeer interessant om
het contrast te zien tussen de Amerikaanse en
Arubaanse mentaliteit. Naast het opdoen van
internationale werkervaring heb ik nog zoveel meer
geleerd. Voor het eerst op mezelf wonen, ver van
vrienden en familie vandaan. Gelukkig maak je in
het buitenland heel gemakkelijk contact en in no
time had ik een hechte groep vrienden om me heen.
Het maken van nieuwe internationale vrienden is
absoluut ook van toegevoegde waarde bij een
taalcursus in het buitenland. Het is ontzettend leuk
dat je in een relatief korte periode zeer intensief
met elkaar omgaat en elkaar echt goed leert kennen.
Eenmaal terug in Nederland is het superhandig
om weer een logeeradresje te hebben ergens
ter wereld.
Graag maak ik zo veel mogelijk mensen
enthousiast voor een buitenlandavontuur.
Ontdek de puurheid en de cultuur van
het land door je te verdiepen in de lokale
gebruiken en een praatje te maken met de
lokale mensen.”

Bali
Egbert op

Hola, Guten Tag, Hello, G’day!
“Mijn naam is Marijke en ik ben program manager van de afdeling
Taalreizen. Al zolang als ik me kan herinneren, ben ik bezig geweest
met talen. Als kind leerde ik woordjes voor op de camping in
Frankrijk, kende ik Engelse liedjes uit mijn hoofd en kon ik in allerlei
talen tellen. Tijdens mijn studie is dit niet veranderd. Ik koos voor
toerisme door de vreemde landen, andere culturen en de prachtige
talen. Tijdens mijn studie in Breda heb ik hier dan ook heel wat
mee mogen doen. Dit varieerde van taallessen in Guatemala en
Peru tot een stage in Argentinië. Naast deze reizen heb ik ook de
8
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Selecteer je cursus
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Al tientallen jaren biedt Travel Active flexibele cursussen in de acht belangrijkste
vreemde talen. Aangeboden op maar liefst zestig verschillende bestemmingen.
Daarbij kun je nog eens kiezen uit veertien verschillende taalcursussen. Zo bepaal
je zelf het niveau, de duur en de intensiteit. Want wil jij kennismaken met een
vreemde taal, je voorbereiden op een wereldse carrière, je opmaken voor een
internationaal erkend examen – Cambridge, TOEFL of DELE – of werken aan je cv
met een academische taalcursus? Bij Travel Active kan het allemaal.

STANDAARD
Bij een standaardcursus krijg je op de meeste bestemmingen tussen
de 15 en 25 algemene taallessen per week. De lessen worden gegeven
in een groep en zijn voornamelijk gericht op spreek-, luister-, schrijfen leesvaardigheid. Maar ook grammatica en vocabulaire staan centraal. De standaardcursus is voor beginners tot en met gevorderden.

INTENSIEF
De intensieve cursus bestaat doorgaans uit 25 tot 35 taallessen per
week. Ook deze lessen zijn vooral gericht op je spreek-, luister-, schrijfen leesvaardigheid inclusief grammatica en vocabulaire. Op sommige
bestemmingen bestaat een intensieve cursus uit een standaardcursus
die wordt aangevuld met bijvoorbeeld cultuurlessen of een ander
soort verdieping in de taal en/of cultuur. Wanneer je kiest voor een
intensieve cursus – geschikt voor beginners en gevorderden – kun
je je wat meer verdiepen in het lesmateriaal. Met als resultaat:
een versnelling van je leerproces.

BUSINESS ENGLISH
De cursus Business English bestaat uit 25 tot 28 groepslessen per
week. Dit is afhankelijk van de bestemming. Meestal volg je de
standaardcursus, aangevuld met speciale lessen Business English.
Tijdens deze lessen komen er verschillende vakken aan bod zoals het
schrijven van zakelijke artikelen en brieven, het leiden van en deel
nemen aan vergaderingen, het uitvoeren van casestudies en presen
teren. Maar ook bij uitdrukkingen en vocabulaire in het bedrijfsleven
wordt stilgestaan. Om aan deze cursus deel te nemen, is op de meeste
bestemmingen een minimaal taalniveau vereist.

10

EXTRA EEN-OP-EENLESSEN
Veel talenscholen bieden je de mogelijkheid om je standaard- of
intensieve cursus aan te vullen met extra een-op-eenlessen. Zo kun je
bijvoorbeeld kiezen – afhankelijk van de bestemming – voor wekelijks
tussen de 4 en 10 lesuren extra een-op-een. De standaard- en intensieve cursus vinden plaats in groepen. Tijdens een-op-eenlessen krijg je
privéles en kun je dus dieper op het lesmateriaal ingaan. Het mooie
is dat je tijdens deze lessen extra aandacht kunt besteden aan zaken
waar je moeite mee hebt. Dat kun je zelf aangeven. Kortom: tijdens
een-op-eenlessen krijg je maximale aandacht en leer je de taal veel
sneller. Deze mogelijkheid is alleen te boeken naast een standaardof intensieve cursus en niet los.

PREMIUM
Een premiumcursus houdt op de meeste bestemmingen in dat je
standaardcursus wordt aangevuld met een-op-eenlessen in een vooraf
samengesteld pakket. Een voordeliger alternatief als je graag een-opeenlessen wilt krijgen.
NB. Alleen in Sydney, Australië, wordt de premiumcursus nog eens
aangevuld met zelfstudie of speciale modules. In deze modules
besteedt de docent aandacht aan één bepaald onderwerp zoals
grammatica, schrijfvaardigheid of International Business English.
Dit exclusieve aanbod van zogenoemde Special Focus Modules varieert wekelijks en je moet je hiervoor ter plekke opgeven. Wil je meer
informatie hierover, neem dan contact op met het Taalreizen Team.

PRIVÉ
Een privécursus is vergelijkbaar met de standaardcursus, alleen
vinden de lessen niet plaats in groepsverband maar heb je privélessen
van een docent. Bij een privécursus heb je 20 lesuren per week. Net
zoals bij de standaardcursus zijn de lessen voornamelijk gericht op
spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid inclusief grammatica en
vocabulaire. Ook is er ruimte om stil te staan bij zaken die je lastig
vindt. Je begrijpt dat je met een privécursus 100 procent aandacht
krijgt en dat je taalniveau met sprongen vooruitgaat.

ACADEMIC ENGLISH (INTENSIEF EN PREMIUM)
Academisch Engels kun je alleen volgen in Sydney, Australië. Deze
taalcursus is speciaal ontwikkeld voor studenten die in de toekomst
een Engelstalige studie willen volgen op een hogeschool of univer
siteit. De cursus is van hoog niveau en je taalkennis moet op een
bepaald level zitten om hieraan deel te kunnen nemen. In de lessen
gaat alle aandacht uit naar academische vaardigheden zoals het lezen
en schrijven van academische teksten, het doen van onderzoek en het
geven van presentaties. De lessen luister- en spreekvaardigheid zijn
gericht op bijvoorbeeld het voorbereiden van lezingen. De taalcursus
Academisch Engels kun je volgen op twee manieren:

AVONDCURSUS
De talenschool in Milaan, Italië, biedt je de mogelijkheid een avondcursus Italiaans te volgen. Deze cursus duurt 12 weken en bestaat uit
4 lessen Italiaans per week, verdeeld over 2 avonden. De taalcursus
bestaat uit groepslessen en is voornamelijk gericht op spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid inclusief grammatica en vocabulaire.

TAAL + EXTRA
Erg bijzonder is dat verschillende scholen een taalcursus aanbieden,
die je kunt aanvullen met extra lessen cultuur, sport of spel. Denk bijvoorbeeld aan Spaans + Salsa, Spaans + Flamenco of Spaans + Tango.
Maar je kunt je taalcursus ook combineren met lessen in koken, kunst,
fashion, golf, tennis, snowboarden en skiën. De meeste cursussen
Taal + Extra bestaan uit een standaardcursus die wordt aangevuld met
deze extra’s. In Spanje is het soms ook mogelijk om deze extra’s te
combineren met een intensieve cursus.

Academisch Engels Intensief: 15 lessen per week, 5 lessen uit Special
Focus Modules en 5 lessen zelfstudie óf English Extra’s.
Academisch Engels Premium: 15 lessen per week, 5 een-op-eenlessen
en 5 lessen zelfstudie óf English Extra’s.
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Selecteer je cursus
Internationaal erkende taalcertificaten
Wil je gaan studeren aan een buitenlandse universiteit of werken bij een bedrijf in het buitenland, dan
wordt vaak gevraagd om een wereldwijd erkend certificaat waaruit blijkt dat je taalniveau toereikend is.
Op diverse bestemmingen bieden wij taalcursussen aan die je succesvol voorbereiden op het behalen
van deze internationale certificaten. Niet alleen voor Engels, maar ook voor bijvoorbeeld de Spaanse taal.
Bekijk gauw alle mogelijkheden.
TOEFL VOORBEREIDINGSCURSUS

DELE

Wil je studeren aan een Amerikaanse of Canadese universiteit, dan
heb je vaak een bepaalde score nodig van een Test of English as a
Foreign Language (TOEFL)-examen om toegelaten te worden. Deze
cursus bereidt je succesvol voor op dit examen. De voorbereidings
cursus duurt minimaal 4 weken, die je afsluit met een internationaal
erkend TOEFL-examen. Zo kun je aantonen dat je voldoende vaardigheid in het Engels bezit om een academische opleiding te volgen.
Vraag van tevoren goed na bij de betreffende universiteit welke score
je moet halen. Dit verschilt per opleiding. Deze test wordt ook veel
gebruikt door bedrijven die het taalniveau van een niet-native werk
nemer willen bepalen.

Wil jij studeren aan een Spaanse universiteit of werken bij een Spaanstalig bedrijf? Dan kun je niet om het DELE-certificaat heen! Sommige
vervolgopleidingen in Nederland, zoals hogere hotelscholen, eisen
vaak een bepaald niveau van de Spaanse taal. Met het certificaat
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) op zak heb je
een internationaal erkend certificaat dat jouw niveau van de Spaanse
taal exact aantoont. Dit examen in de Spaanse taal is het enige dat
wereldwijd erkend is. Ook is het het enige Spaanse taalexamen dat je
als niet-native kunt afleggen. Het diploma is erkend door het Spaanse
ministerie van Onderwijs en Cultuur en is te behalen op verschillende
niveaus (Inicial, Intermedio of Superior).

Bestemmingen:
alle bestemmingen in Amerika.

De startdata van de DELE-cursus liggen vast. De lessen duren 4 weken,
mits je gevorderd bent. Spreek je nog niet zo goed Spaans? Dan kun
je de DELE-cursus voor beginners volgen. Dit is een intensieve
cursus van 7 weken, die je opleidt tot het instapniveau voor de DELEvoorbereidingscursus.

CAMBRIDGE ESOL
Met het wereldwijd erkende certificaat Cambridge English op zak gaan
veel deuren voor je open. Deze zeer gewilde kwalificatie verloopt nooit
en is dus je leven lang geldig. Spreek jij perfect Engels dan heb je
bij veel werkgevers een streepje voor. Nederland moet het immers
hebben van de internationale handel, waarbij jij als werknemer meerwaarde biedt als jij zakenrelaties in professioneel Engels kunt aanspreken. Ook scholen in Australië, Engeland of Amerika verwelkomen
graag studenten met een Cambridge-certificaat.
De Cambridge-cursus kent vastgestelde start- en examendata. Je
hebt 6, 9, 10, 11 of 12 weken les – afhankelijk van de bestemming –
waarna je het officiële examen aflegt. Dit kan op verschillende niveaus
(FCE, CAE, CPE). De voorbereidende cursus bestaat doorgaans uit een
standaardcursus, aangevuld met specifieke examenvoorbereiding.
Het aantal lesuren per week verschilt per bestemming.
Bestemmingen:
• Brighton, Cambridge, Oxford in Engeland
• New York, San Diego en San Francisco in Amerika
• alle bestemmingen in Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bestemmingen:
• Barcelona, Granada, Madrid,
Salamanca, Sevilla en Valencia
in Spanje.

DELF/DALF
Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) is een internationaal
erkend diploma waarmee je als niet-native kunt aantonen dat je de
Franse taal beheerst. Zo beoordeelt dit programma de vier essentiële
vaardigheden om een taal te beheersen: de leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. De examens
kunnen worden afgelegd op vier verschillende niveaus. De hoogste
niveaus (C1 en C2) staan bekend als de examens Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF). De officiële DELF- en DALF-diploma’s
worden exclusief uitgereikt door de Franse overheid en verliezen nooit
hun geldigheid.
Bestemming:
• Nice in Frankrijk.

TOEIC VOORBEREIDINGSCURSUS
De Test of English for International Communication (TOEIC) toetst
de dagelijkse taalvaardigheid van mensen die in een internationale
omgeving werken. Bedrijven die wereldwijd actief zijn, maken hier
veel gebruik van. Deze test werkt met scores op twee verschillende
gebieden: Luisteren & Lezen en Spreken & Schrijven. Onze talenschool
in Bournemouth is een TOEIC Authorised Test Centre waar je – op
aanvraag – de test Luisteren & Lezen kunt maken.
Bestemming:
• Bournemouth in Engeland.

GOETHE
Onze talenscholen in Duitsland bieden een cursus aan die je voorbereidt op het Goethe-examen. De cursus die je volgt, is gelijk aan de
officiële Goethe-cursus en je certificaat is hieraan equivalent. Wil je
toch liever een internationaal erkend certificaat ontvangen, zoals dat
van het Goethe-instituut, dan leg je na onze taalcursus het officiële
examen af bij een erkend instituut.
Bestemming:
• alle bestemmingen in Duitsland.

Combineer je taalcursus met vrijwilligerswerk
Op veel bestemmingen kun jij je taalcursus combineren met vrijwilligerswerk. Het geeft je de kans om je taalkennis in de praktijk te oefenen
en tegelijkertijd beteken je iets voor anderen. Vrijwilligerswerk varieert van het beheren van natuurparken, het uitdelen van folders, het bouwen
van een school, het geven van Engelse les en het verzorgen van olifanten tot het aanleggen van ecobossen, ravotten met weeskinderen en
het kweken van orchideeën. Stuk voor stuk unieke ervaringen die jij je hele leven niet meer vergeet.
Wil jij weten waar jij met jouw opgedane taalkennis het verschil kunt maken, bel dan naar Marijke of Egbert op 0478-551 900.
12
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Sneller en meer leren
ENGELS

Het beste
van het beste
Travel Active heeft een naam hoog te houden. Al vanaf het begin werken
wij uitsluitend samen met de beste talenscholen. Scholen die wij zorgvuldig
selecteren op basis van (inter)nationale accreditaties. Een overzicht.

Bestemmingen (met paginaverwijzing)
De British Council inspecteert regelmatig geaccrediteerde
organisaties, ook onaangekondigd. Zie je hun logo staan bij
onze scholen, dan voldoet deze school aan de hoge normen
van onafhankelijke kwaliteitsborging.

• Alle bestemmingen in Engeland (p. 34-40),
Amerika (p. 24-32), Zuid-Afrika (p. 49) en
Ierland (p. 42)

De vereniging English UK werkt met het British Council
Accreditation Scheme, een wereldwijde kwaliteitsgarantie.

• Alle bestemmingen in Engeland (p. 34-40), behalve
Bournemouth

De Accrediting Council for Continuing Education & Training
(ACCET) inspecteert en beoordeelt onderwijsinstellingen in
Amerika aan de hand van strenge kwaliteitscriteria.

• Alle bestemmingen in Amerika (p. 24-32)

De Engelse taalprogramma’s die door leden van English USA
• Alle bestemmingen in Amerika (p. 24-32)
worden aangeboden, zijn van de hoogste kwaliteit. Dit omdat
de aangesloten lesprogramma’s geaccrediteerd zijn door ACCET
of CEA of omdat zij opereren onder het bestuur van erkende
hogescholen of universiteiten.
Onze school in New York heeft een vergunning die is verleend
door het ministerie van Onderwijs van de staat New York.

• Alle bestemmingen in Amerika (p. 24-32)

Languages Canada wordt erkend door de Canadese regering
• Vancouver (p. 48) in Canada
en internationaal. Alle geaccrediteerde aangesloten scholen zijn
verplicht om aan de strenge normen te voldoen. Ook worden zij
beoordeeld door een team van onafhankelijke professionals.

INTERNATIONAAL

• Vancouver (p. 48) in Canada

Dit logo toont aan dat de betreffende talenschool excellent
onderwijs biedt in het leren van Engels als tweede of extra taal.

• Vancouver (p. 48) in Canada

British Columbia’s EQA-accreditatie is Canada’s eerste en
enige provinciale kwaliteitskeurmerk voor post-secundair
onderwijs. EQA biedt een standaard provinciaal keurmerk dat
wereldwijd wordt erkend als een symbool van kwaliteit.

• Vancouver (p. 48) in Canada

De National ELT Accreditation Scheme Limited (NEAS) is
een nationale regeling in Australië voor onderwijscentra in de
Engelse taal. NEAS Australië ziet toe op en handhaaft het hoge
dienstverleningsniveau in het Engelse taalonderwijs.

• Sydney (p. 46-47) in Australië

English Australia Colleges is een selecte groep van
instellingen die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen
en de naleving van een ethische gedragscode.

• Sydney (p. 46-47) in Australië

The New Zealand Qualifications Authority houdt toezicht
op de beoordeling en kwalificatie van de scholen in
Nieuw-Zeeland.

• Auckland (p. 43) in Nieuw-Zeeland

English New Zealand is een groep van gerenommeerde,
kwalitatief goede Engelse taalscholen, verspreid over heel
Nieuw-Zeeland.

• Queenstown (p. 44-45) in Nieuw-Zeeland

Bestemmingen (met paginaverwijzing)
ALTO is een wereldwijd platform voor allerlei organisaties die
zich bezighouden met taalreizen. Talenscholen die hier lid van
zijn, voldoen aan de kwalitatieve standaard.
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De missie van AILIA is het bevorderen van het concurrentie
vermogen van de Canadese taalbranche, zowel nationaal als
internationaal. Dit door middel van belangenbehartiging,
accreditatie en het delen van informatie.

•
•
•
•
•

Amboise (p. 58) en La Rochelle (p. 59) in Frankrijk
Lausanne (p. 61) in Zwitserland
Kaapstad (p. 49) in Zuid-Afrika
Dublin (p. 42) in Ierland
Alle bestemmingen in Argentinië (p. 79-80),
Chili (p. 82), Costa Rica (p. 83-85),
Duitsland (p. 109-113), Guatemala (p. 89) en
Mexico (p. 90-93)

De 550 leden van de World Youth Student & Educational
(WYSE) Travel Confederation worden wereldwijd gezien als de
specialisten op het gebied van jongeren- en studentenreizen,
culturele uitwisseling en internationaal onderwijs.

• Alle bestemmingen in Argentinië (p. 79-80),
Chili (p. 82), Costa Rica (p. 83-85),
Duitsland (p. 109-113), Guatemala (p. 89),
Mexico (p. 90-93) en China (p. 115)

Evaluatie & Accreditatie van Quality Language Services
(EAQUALS) bevordert en waarborgt de hoge kwaliteit in het
taalonderwijs. Geaccrediteerde talenscholen voldoen aan de
veeleisende criteria van deze internationale vereniging.

•
•
•
•
•

Accreditatie van de International Association of Language
Centres (IALC) wordt op hoge waarde geschat door de belangrijkste talenscholen wereldwijd. Alle geaccrediteerde taalcentra
voldoen aan de normen en eisen van het IALC op alle gebieden
van het vreemdetalenonderwijs en buitenlandstudies.

• Sydney (p. 46-47) in Australië
• Parijs (p. 54-55) en Nice (p. 56-57) in Frankrijk
• Rio de Janeiro (p. 104) in Brazilië

Amboise (p. 58) en La Rochelle (p. 59) in Frankrijk
Lausanne (p. 61) in Zwitserland
Kaapstad (p. 49) in Zuid-Afrika
Dublin (p. 42) in Ierland
Alle bestemmingen in China (p. 115) en
Duitsland (p. 109-113)
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Sneller en meer leren
DUITS

Bestemmingen (met paginaverwijzing)

SPAANS

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (Vereniging voor
Duitse Taal) is een politiek onafhankelijke vereniging, die
– sinds de oprichting in 1947 – het als haar taak ziet om het
belang van de Duitse taal te onderstrepen.

• Alle bestemmingen in Duitsland (p. 109-113)

Met meer dan 100.000 studenten per jaar heeft het centrum
voor Spaanse taal en cultuur Instituto Cervantes het doel
de taal en cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen
wereldwijd te verspreiden.

• Alle bestemmingen in Spanje (p. 68-78)

De FaDaF bevordert het leren van de Duitse taal en
interculturele ontmoetingen.

• Alle bestemmingen in Duitsland (p. 109-113)

EduSpain is een onderwijsconsultant die studenten van over
de hele wereld adviseert over kwaliteitsprogramma’s in Spanje.
In een universiteit, professionele school of talencentrum.

• Alle bestemmingen in Spanje (p. 68-78)

Het TestDaF ontwikkelt de test van het Duits als vreemde taal.
Deze taaltest is wereldwijd af te leggen en wordt erkend door
alle universiteiten in Duitsland voor toelating van buitenlandse
studenten.

• Alle bestemmingen in Duitsland (p. 109-113)

NAFSA: Association of International Educators is ‘s werelds
grootste non-profitorganisatie gewijd aan het internationaal
onderwijs en uitwisseling. NAFSA’s 10.000 leden vind je op
meer dan 3.500 instellingen in de wereld, in meer dan 150
landen.

• Alle bestemmingen in Spanje (p. 68-78)

The American Association of Teachers of Spanish and
Portoguese (AATSP) bevordert het onderzoek en onderwijs
van de Spaanse en de Portugese taal. Maar ook van overeenkomstige Spaanse, Luso-Braziliaanse en andere verwante
literaturen en culturen, op alle onderwijsniveaus.

• Alle bestemmingen in Spanje (p. 68-78)

FEDELE is de Spaanse Federatie van Scholen voor Spaans als
vreemde taal. Het orgaan bestaat uit zes verenigingen, die de
status van de onderwijskwaliteit van Spaans in Spanje promoten. Alle aangesloten scholen hebben minimaal een van de
twee kwaliteitskeurmerken op het gebied van het Spaanse
taalonderwijs (van Instituto Cervantes of CEELE) verkregen.

• Alle bestemmingen in Spanje (p. 68-78)

FRANS

Bestemmingen (met paginaverwijzing)
Het FLE-label wordt uitgegeven door een regeringscommissie
• Alle bestemmingen in Frankrijk (p. 54-59)
die is samengesteld uit verschillende ministeries. Dit label
• Lausanne (p. 61) in Zwitserland
wordt toegekend voor een periode van vier jaar, mits de
instelling voldoet aan kwaliteitscriteria op belangrijke gebieden
als leraren, training en onderwijs, omgang en ondersteuning,
ruimten, veiligheid, apparatuur, consistentie en organisatie.
Campus France houdt zich bezig met het bevorderen van het
• Parijs (p. 54-55) en Nice (p. 56-57) in Frankrijk
leren van de Franse taal in de hele wereld, inclusief het verbeteren van de ervaring van buitenlandse studenten in Frankrijk.

MANDARIJNS

Bestemmingen (met paginaverwijzing)
De Amerikaanse Kamer van Koophandel in de Volksrepubliek
China (AmCham China) is een non-profitorganisatie die
Amerikaanse bedrijven en particulieren die zakendoen in
China vertegenwoordigt.

PORTUGEES

ITALIAANS

• Alle bestemmingen in China (p. 115)

STM Star Awards
Bestemmingen (met paginaverwijzing)

AmCham Brasil werd opgericht in 1919 en heeft altijd een
actieve rol gespeeld in de zakelijke omgeving van Brazilië.
Deze organisatie heeft vrijwel alle Amerikaanse bedrijven met
activiteiten in Brazilië aangetrokken. Maar ook multinationals
uit meer dan veertig landen en een groot aantal grote
Braziliaanse bedrijven.

• Maceio (p. 105) en São Paulo (p. 107) in Brazilië

Study In Brazil is een programma van het Braziliaanse
Exchange Bureau, dat de Braziliaanse onderwijsprogramma’s
stimuleert om buitenlandse studenten aan te trekken.
Hun doel: Brazilië internationaal op de kaart zetten als een
van de beste educatieve bestemmingen in de wereld.

• Rio de Janeiro (p. 104) in Brazilië

Bestemmingen (met paginaverwijzing)
Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda
• Alle bestemmingen in Italië (p. 99-100)
(ASILS) is een vereniging van scholen die Italiaans onderwijzen
als tweede taal. De aangesloten scholen garanderen studenten
kwaliteit van onderwijs en een professioneel dienstverleningsniveau.
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Bestemmingen (met paginaverwijzing)

STM Star Awards zijn unieke internationale awards waarbij
onderwijsorganisaties stemmen op hun favoriete partners
en vice versa. Een STM Star Award is de meest prestigieuze
prijs voor taalreizen wereldwijd.

Onderscheiden met een STM Star Award
De volgende bestemmingen met talenscholen wonnen een STM Star Award:
• Parijs en Nice in Frankrijk
• Alle bestemmingen in Amerika, Australië, Canada, China, Duitsland,
Engeland (behalve Bournemouth), Italië, Marokko, Nicaragua en Spanje
• Auckland in Nieuw-Zeeland
• Rio de Janeiro in Brazilië

Genomineerd voor een STM Star Award
De volgende bestemmingen met talenscholen werden genomineerd voor
een STM Star Award:
• Alle bestemmingen in Argentinië en Chili.
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Op een rijtje

Niveau
A0

A1

Engels

op niveau

Engels
0

1

• vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die jezelf, je vrienden en directe omgeving
betreffen wanneer mensen langzaam en duidelijk spreken
• eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om je woonomgeving en de mensen die
je kent te beschrijven
• deelnemen aan een eenvoudig gesprek wanneer je gesprekspartner een langzamer
spreektempo aanhoudt
• een korte, eenvoudige vakantiekaart schrijven

ELEMENTARY

• TOEIC
301-400

• zinnen en vaak voorkomende woorden begrijpen
• zeer eenvoudige korte teksten lezen en informatie vinden in eenvoudige alledaagse
teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen
• een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om je familie en andere mensen,
je opleiding of meest recente baan te beschrijven
• communiceren over eenvoudige alledaagse dingen en kunt zeer korte speciale
gesprekken voeren alhoewel je zelf niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig
gaande te houden
• eenvoudige notities en boodschappen opschrijven en persoonlijke brieven schrijven om
bijvoorbeeld iemand te bedanken

PREINTERMEDIATE

• TOEIC
401-525

• de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijke standaardtaal wordt gesproken over
dingen die je regelmatig tegenkomt in je werk, op school en in je vrije tijd. Je kunt
hoofdpunten van een radio- of tv-programma over actuele dingen begrijpen wanneer er
langzaam en duidelijk gesproken wordt
• teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit vaak voorkomende woorden en
kunt beschrijvingen van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke
brieven begrijpen
• in het kort redenen geven voor je mening en plannen en een verhaal vertellen of de
plot van een boek of film weergeven en je reacties beschrijven.
• de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar
de betreffende taal wordt gesproken en kunt onvoorbereid deelnemen aan een gesprek
over onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven (familie, hobby’s, werk,
reizen etc.)
• persoonlijke brieven schrijven waarin je jouw ervaringen en indrukken beschrijft

3

Onze flexibele en effectieve taalcursussen zijn voor
beginners (niveau A0) tot gevorderden (niveau C2).
Maar hoelang doe je erover om één taalniveau omhoog
te gaan? En over welk niveau moet je beschikken om
deel te nemen aan een erkend internationaal examen?
In het overzicht vind je de Engelse taalniveaus op een rij.

4

B1

Advanced
(40-48 weken)

100

INTERMEDIATE
5

C2

6

• TOEFL 210

UPPERINTERMEDIATE

B2

C1

• TOEFL 230
• FCE

7

Upper-intermediate
(20-24 weken)

52

• misschien enkele woorden spreken, maar je hebt nog nooit lessen gehad in de
betreffende taal

BEGINNER

2

A2

• TOEIC
526-750

B2

Intermediate
(14-16 weken)

26
B1

Begeleid leren in weken

C1

• TOEFL 250

ADVANCED
• TOEFL 265

Pre-intermediate
(7-10 weken)

12

• CAE

9

• TOEIC
751-900

• lezingen, de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op tv en het grootste deel
van films begrijpen
• artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen waarbij de schrijvers een
• bepaalde houding of standpunt innemen
• duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over verschillende onderwerpen die
je interesseren en een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en
nadelen beschrijven
• vloeiend en spontaan deelnemen aan een gesprek
• duidelijke gedetailleerde teksten schrijven over verschillende onderwerpen die je
interesseren
• een langer en ongestructureerd betoog begrijpen en zonder veel inspanning
tv-programma’s en films begrijpen
• lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen
• duidelijke en gedetailleerde beschrijvingen geven over moeilijke onderwerpen,
specifieke standpunten geven en het geheel afronden met een passende conclusie
• jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder opvallend naar uitdrukkingen te
hoeven zoeken
• jezelf in een duidelijke en gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk
uitgebreid standpunten uiteenzetten.

A2

Elementary
(4-6 weken)

5
A1

Beginner
(4-6 weken)

0

A0

18

8

Je kunt…

C2

10

• CPE

PROFICIENT

• TOEIC 901+

• moeiteloos de gesproken taal begrijpen in welke vorm dan ook (direct of via de radio of tv)
• moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief complexe teksten
zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken
• duidelijke, goedlopende beschrijvingen of redeneringen geven en deelnemen aan elk
gesprek of elke discussie en je vloeiend uitdrukken
• duidelijke en vloeiend lopende teksten schrijven en tevens samenvattingen van en
kritieken op professionele of literaire werken schrijven

Bij benadering het aantal benodigde lesweken om elk niveau te doorlopen
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Kies je accommodatie

Voel je helemaal thuis
Als je in een ander land de taal studeert,
is het belangrijk dat je woont in een
accommodatie die bij je past. Dat kan bij
een gastgezin zijn, maar ook – als je meer
privacy wilt – in een residentie. Travel Active
biedt je maar liefst zeven verschillende
accommodatievormen. Zo kun jij zelf de
intensiteit kiezen waarmee je kennismaakt
met een andere cultuur.

Londen

Amboise

GASTGEZIN

Antigua

Queenstown

Nice

Kaa
psta
d

RESIDENTIE

LEKKER OP JEZELF WONEN
Een residentie is over het algemeen
een combinatie tussen een studentenhuis en een hotel. Je woont zelfstandig
en je hebt veel privacy. Je hebt een
Bournemouth
eigen kamer of je deelt deze met een
andere student. Badkamer, toilet, keuken en woonkamer deel je
meestal met de andere bewoners. Sommige residenties hebben
kamers met een eigen badkamer. Je verblijf is doorgaans op
basis van logies. Je maakt dus zelf je maaltijden klaar. Er zijn
bestemmingen met residenties op basis van halfpension.
Is een residentie van de talenschool, dan verblijven hier alleen
internationale taalstudenten. Onthoud dat residenties populair
zijn. Ook hebben ze vaak een beperkte beschikbaarheid. Dus
gaat je voorkeur hiernaar uit, meld je dan tijdig aan.
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Sydney

STUDENTENHUIS
ONTDEK HET VRIJE STUDENTENLEVEN
Sommige talenscholen hebben een eigen studentenhuis waar
studenten kunnen verblijven. Soms zelfs op het campusterrein
van de talenschool. De opzet van zo’n studentenhuis komt
overeen met het wonen in een appartement. Studentenhuizen
hebben een beperkte beschikbaarheid en zijn soms alleen
toegankelijk in bepaalde periodes.

Sydney

HOSTEL
PROEF HET INTERNATIONALE REIZIGERSBESTAAN
Een hostel is te vergelijken met een soort jeugdherberg. Hier
verblijven niet alleen studenten van de talenschool, maar ook
veel andere internationale reizigers. Bij de meeste hostels deel
je de kamer, de douches, de toiletten en de keuken met andere
studenten en reizigers. Je hebt dus wat minder privacy en het is
soms wat lastiger om echt goed te studeren. Het voordeel is wel
dat je dagelijks in contact komt met internationale reizigers,
waardoor je kennismaakt met andere culturen en talen. Verblijf
in een hostel is altijd op basis van logies. Er is een gezamenlijke
keuken waar je jouw maaltijden kunt klaarmaken.

HOTEL
WONEN MET ALLE COMFORT

Münc
hen

LEER EEN CULTUUR VAN BINNENUIT KENNEN
Bij een verblijf in een gastgezin haal je het meeste uit je culturele
uitwisseling. Je leert het land en de cultuur van binnenuit kennen.
Ook kun je de taal 24/7 oefenen in de praktijk. Je taalkennis gaat
hier met sprongen vooruit. De zorgvuldig geselecteerde gast
gezinnen verwelkomen vaak al jaren studenten. Afhankelijk van
je bestemming is een verblijf op basis van logies en ontbijt, halfpension (ontbijt en diner) of volpension (drie maaltijden per dag).
In sommige landen zorg je in het weekend zelf voor je maaltijden.
De talenschool bereik je eenvoudig met openbaar vervoer. Wees
je ervan bewust dat gastgezinnen met kinderen heel weinig voorkomen. Zij wonen doorgaans in buitenwijken en niet in de buurt
van de talenschool.

Vancouve
r

Sydney

Frankfurt

GEDEELD APPARTEMENT

GUESTROOM

GENIET VAN DE WERELDSE SFEER

IDEAAL VOOR EEN LANGER VERBLIJF

Een gedeeld appartement kun je vergelijken met een studentenhuis, maar dan in een appartementencomplex. Je kunt kiezen voor
een eenpersoonskamer of een meerpersoonskamer. De volledig
ingerichte keuken, badkamer, woonkamer en eetkamer deel je
met andere internationale studenten, die bijna altijd ook lessen
volgen op de talenschool. Zo ontstaat er een internationale sfeer
waar je kennismaakt met verschillende culturen. De appartementen zijn eenvoudig ingericht, maar alles wat je nodig hebt, is aanwezig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van je
appartement. En net zoals residenties zijn appartementen gewild.
Vanwege de beperkte beschikbaarheid is het dan ook belangrijk
dat je er op tijd bij bent.

Wil je voor een langere tijd een taalcursus volgen en ben je op
zoek naar zeer betaalbare accommodatie, dan is een guestroom
ideaal. Je hebt je eigen kamer en deelt de badkamer en soms de
keuken met andere bewoners. Je woont hier helemaal zelfstandig,
maar contact met je medebewoners is zo gelegd. Dit kunnen
families zijn, alleenstaanden of andere (internationale) studenten.
In een guestroom verblijf je op basis van logies. Soms zit er
ontbijt bij. Deze vorm van accommodatie is beperkt beschikbaar
en alleen mogelijk voor studenten die achttien jaar of ouder zijn.

Wil je wat meer privacy en faciliteiten die iets luxueuzer zijn in
vergelijking met de faciliteiten aanwezig in bijvoorbeeld een
gastgezin, dan kun je ervoor kiezen om te verblijven in een hotel.
Uiteraard kom je wat minder in aanraking met de cultuur en lokale
bevolking. Een hotel is maar op een beperkt aantal bestemmingen
beschikbaar.

Parijs

Tétouan

We kunnen je nog meer vertellen

Van alles wat

Vrijheid, blijheid

Het doel van deze beschrijvingen is om je een algemeen
beeld te geven van de verschillende soorten accommodaties.
Wees je ervan bewust dat de accommodaties per bestemming
anders zijn, inclusief de aanwezige faciliteiten. Het Taalreizen
Team informeert je graag over de accommodaties van jouw
bestemming.

Accommodaties zijn te combineren! Wanneer je voor langere tijd
een taalcursus gaat volgen en graag het verblijf in een residentie
wilt ervaren, maar ook graag een tijdje bij een gastgezin wilt
wonen, kun je een combinatie maken.

Het kiezen van een accommodatie is niet verplicht, maar geheel
optioneel. Heb jij bijvoorbeeld kennissen op de plaats van
bestemming of wil je liever in een hotel in het centrum verblijven,
dan ben je hier helemaal vrij in. Houd er wel rekening mee dat
wanneer je geen accommodatie boekt, de mogelijkheid op een
airportpick-up vervalt.

La Rochelle

Fort
Lau
derd
ale

Los Angeles

21

Interview
LISA (19) | TAALREIZEN CAMBRIDGE | ENGELAND

“Ik heb wel duizend
nieuwe uitdrukkingen
geleerd”

Engels

Amerika
24
26
28
29
30
32

New York
Boston
Los Angeles
San Francisco
Fort Lauderdale
San Diego

Engeland
34
36
37
38
39
40

Londen
Hastings
Bournemouth
Brighton
Cambridge
Oxford

Ierland

42 Dublin

Nieuw-Zeeland
43 Auckland
44 Queenstown

Lisa (19) is op taalreis geweest naar Cambridge, Engeland.
Ter voorbereiding op haar Cambridge-examen volgde zij tien
weken lang een Engelse taalcursus. “Ik heb een fantastische en
leerzame tijd gehad”, vertelt ze enthousiast.

Australië
46 Sydney

Canada

48 Vancouver
Lisa koos bewust voor een examenvoorbereiding voor CAE
en CPE, omdat zij een officieel Cambridge-certificaat wilde
halen. “Ik heb die namelijk nodig voor mijn vervolgopleiding. Ook wilde ik een uitdagende cursus volgen, die ook
nog eens goed staat op mijn cv. De goede voorbereiding,
de bekwame en bevlogen docenten en een erg fijne
leeromgeving op goed niveau waren helemaal top.”
ENGELS ACCENT
De taalreisstudente liet haar oog vallen op Cambridge, omdat ze met een Brits accent Engels wilde leren praten. “Ik
vind dat mooier dan een Amerikaans accent”, legt ze uit.
“Verder was ik bang dat ik in Londen zou verdrinken, het is
zo’n grote stad, dus koos ik voor iets kleiners.
Cambridge leek me heel leuk en daarbij is het ook niet zo
ver van Londen.”
SCONES MAKEN
Net zoals op andere taalreisbestemmingen organiseerde
de talenschool in Cambridge verschillende activiteiten.
Ook Lisa deed hieraan mee. “Ik heb bijvoorbeeld mee
gedaan aan een workshop scones maken en ik bezocht
filmmiddagen. En het is zeker aan te raden om in Londen
naar een musical te gaan. Zelf ben ik helaas niet geweest,
maar mijn vrienden waren superenthousiast.”
HOGER NIVEAU
Heeft Lisa het Engelse taalniveau bereikt dat ze had verwacht? “Absoluut! Zelfs meer dan dat, want algauw bleek

dat het CAE-niveau iets te makkelijk was voor mij. Ik wilde
daarom het CPE, een niveau hoger, gaan doen. Ondanks
dat de school geen aparte CPE-klas had, werd ik goed
begeleid met extra huiswerk en oefentoetsen. Zo heb ik
toch het CPE-examen kunnen maken. En met succes, want
ik heb zowel het CAE als het CPE gehaald.”

Zuid-Afrika
49 Kaapstad

SNELLER VOORUIT
In Cambridge kunnen taalstudenten van Travel Active
kiezen of ze bij een gastgezin gaan wonen of in een residentie. Lisa koos voor een gastgezin. “Het is me erg goed
bevallen, want het was een heel warm gezin. Mijn verblijf
daar heeft ervoor gezorgd dat ik het echte Engelse accent
heb aangeleerd. Ook ben ik dankzij het gastgezin zoveel
sneller vooruitgegaan en heb ik wel duizend nieuwe uitdrukkingen geleerd.”
NIEUWE VRIENDEN
Lisa raadt iedereen aan om deze taalreis met Travel Active
te maken. “Ik ben voor vertrek goed door het team geholpen. Vooral het persoonlijke gesprek was een geweldige
hulp. En mijn ervaring op deze school was echt super. De
docenten zijn goed, er hangt een fijne sfeer, er is persoonlijke begeleiding en het is een mooi gebouw. Bovendien is
Cambridge een heerlijke stad, waar ik veel nieuwe vrienden heb gemaakt met wie ik nog steeds contact heb. En ik
heb er ook mijn vriendje ontmoet. Dus al met al een echte
aanrader!”

Sophisticated Londen
(zie pagina 34)
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Engels in Amerika

Boston
NEW YORK

San Francisco

Werelds

Los Angeles

San Diego

Fort Lauderdale

NEW YORK

FACTS TALENSCHOOL
in Manhattan met
mooi uitzicht over downtown
New York
• Metrostation en wereldberoemde bezienswaardigheden
op loopafstand
• 37 moderne multimedialeslokalen met interactieve digiborden
• Bont studentengezelschap van
allerlei nationaliteiten, per klas
maximaal 15 studenten
• Gemiddeld zo’n 400 studenten,
in drukke periodes kan dit oplopen tot 800
• 2 multimediaruimtes met
computers, kleine bibliotheek,
studentenlounge en overal wifi
• 36 computers met gratis internettoegang
• Midden

The Big Apple. Een wereldse hotspot om je Engelse taalkennis te
verbeteren als je houdt van een bruisend stadsleven. Want in the city
that never sleeps gebeurt altijd iets. Onze talenschool ligt in hartje
Manhattan, van de toonaangevende lifestyle mis jij dus helemaal niets.

WERELDBEROEMD Het Vrijheidsbeeld, het Empire State Building, Times
Square, Wall Street, het nieuwe World
Trade Center en Rockefeller Center.
Zien!
NIEUW-AMSTERDAM De oorspronkelijke naam van New York. Gesticht in
1625 als een Nederlandse handelspost.
BROADWAY Bezoek een zinnenprikkelende musical in het meest prestigieuze
theater van Amerika.
MADISON SQUARE GARDEN Ga uit
je dak bij een ijshockeywedstrijd van de
New York Rangers of tijdens een concert.
BAGELS Ronde broodjes met een gat
erin. Heerlijk als ontbijt!

Professionele talenschool
Vlak bij Times Square, om de hoek van het
Empire State Building, vind je onze uitstekende talenschool. Op de zesde verdieping van
een eigentijds gebouw. Erkend door ACCET
en NYSED. De school is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er hangt een
professionele sfeer en ook van studenten
wordt een serieuze inzet gevraagd.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen en TOEFL
voorbereidingscursus)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
• Cambridge (FCE, CAE)

Beleef de hoofdstad
New York is een multiculturele smeltkroes.
Zo heeft elke wijk een eigen karakter dat je
zeker moet gaan ontdekken. Hou je van
kunst? Bezoek dan de oude wijk Chelsea.
In Chinatown waan je je in Azië en in het
Meatpacking District vind je hippe en trendy
winkels. Onze talenschool organiseert filmavonden, museumbezoek, rolschaatsevents,
een speedbootvaartocht en tripjes naar
Washington D.C., Boston en Philadelphia.

VRIJHEIDSBEELD Neem de gratis
ferry van Manhattan naar Staten Island
en weer terug, en bewonder zo dit
reusachtige monument van de vrijheid.
CENTRAL PARK Doe je loopschoenen
aan en jog samen met New Yorkers
door dit monumentale stadspark.
FIFTH AVENUE Chic shoppen (of alleen maar kijken) in ’s werelds duurste
winkelstraat.
YANKEE STADIUM Het stadion van
honkbalclub New York Yankees met
meer dan 50.000(!) zitplaatsen, in volkswijk The Bronx.
HARLEM Gesticht als Nieuw-Haarlem
door de Nederlander Peter Stuyvesant.
Hier swing je mee met een gospelkoor
tijdens een kerkdienst.
24

LEREN OP HOOG NIVEAU
Op de zesde verdieping vind je onze talenschool, midden in New York!

Wouter volgde de cursus Engels Intensief

BROOKLYN BRIDGE Wandel erover van Brooklyn naar Manhattan.

“Het is een grote school, dus je ontmoet snel andere studenten met wie het klikt.
Samen hebben we zoveel leuke dingen gedaan en gezien. New York is gewoon super.
En mijn Engels? Dat is nu perfect, want dankzij de goede docenten haal je echt
het beste uit jezelf.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig met het openbaar vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer
(vanaf 18 jaar) op basis van logies in een 24-uurs beveiligde
residentie in de universiteitswijk van Columbia University
in Manhattan, zo’n 20 minuten
met de metro van de talenschool. Douche, toilet, fitnessruimte, wasmachines en drogers deel je met huisgenoten.
• Eigen guest room (vanaf 18
jaar) in een appartement op
basis van logies. Badkamer
en keuken worden gedeeld.
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BOSTON
New York City
San Francisco
Los Angeles

Brits

San Diego
Fort Lauderdale

BOSTON

FACTS TALENSCHOOL
locatie met
designinterieur
• 13 klaslokalen met interactieve
digiborden
• Per klas circa 15 studenten
met een gemiddelde leeftijd
van 25 jaar
• Circa 100 studenten op de
hele talenschool, 11 toegewijde
leraren
• Kleinschalig, dus iedereen
kent elkaar
• Multimediaruimte met computers met internettoegang
• Studentenlounge en gratis wifi
• Openbaar vervoer, winkel
centrum, bank en supermarkt
op loopafstand
• Ultramoderne

Boston, een stukje Engeland in Amerika, is vooral bekend om de prestigieuze Harvard University. Het is een grote, maar vriendelijke studentenstad.
Met kronkelige straten, karakteristieke wijken, sfeervolle cafés en veel
groen. Onze talenschool ligt op een heuse campus, midden in het historische stadscentrum.
HARVARD UNIVERSITY Veel Nobelprijswinnaars studeerden aan deze
meest toonaangevende universiteit ter
wereld.

QUINCY MARKET Dé plek om je huiswerk te maken
op een sfeervol terras.

JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL
LIBRARY & MUSEUM De presiden
tiële bibliotheek van John F. Kennedy,
met het officiële archief uit zijn regeringstijd.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard Standaard (met
mogelijkheid tot extra privélessen en TOEFL voorbereidingscursus)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
• Business English (minimaal
niveau Intermediate)

BOSTONIANS De inwoners van
Boston.
BRATTLE BOOKSHOP Lekker snuffelen in een van Amerika’s oudste en
grootste tweedehandsboekwinkels.
Collectie: meer dan 250.000 stuks!
NEW ENGLAND AQUARIUM Maar
liefst 20.000 dieren en 600 verschillende
soorten.
FREEDOM TRAIL Volg de rode lijn
op de trottoirs en loop de historische
wandelroute door de straten van de
oude stad.

Tripjes maken
Whale watching, relaxte stranduitjes, avontuurlijke skitrips, een bezoek aan Harvard
University, een stadstour door statig Boston
en excursies naar The Big Apple New York,
idyllisch Newport in Vermont en Rhode
Island, de kleinste staat van Amerika. De
talenschool neemt jou en je medestudenten
werkelijk overal mee naartoe. Nieuwe internationale vrienden maken is dus een piece
of cake.

WANDELEN Boston is een echte
walking city. De meeste bezienswaardigheden bereik je gewoon te voet.
FENWAY PARK Laat je rondleiden
door de thuisbasis van honkbalclub de
Boston Red Sox.
MUSEUM OF FINE ARTS Met circa
een miljoen bezoekers per jaar een van
de grootste musea van Amerika.
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Moderne talenschool
De kleinschalige talenschool is voorzien van
moderne faciliteiten. De ligging is centraal,
op loopafstand van allerlei bezienswaardigheden zoals warenhuis Macy’s en Boston
Aquarium. Bovendien is onze talenschool
erkend door ACCET, TESOL, MATSOL, AAIEP
en NAFSA. Studeren op niveau dus!

Yanu volgde de cursus Business English

“Ik wil carrière maken in digital design, liefst internationaal. Dan is het echt
een pre als je goed Engels spreekt. Boston is top. De talenschool is erg professioneel en
de stad heel gezellig.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar vervoer.
• Gedeelde tweepersoonskamer
op basis van logies in een residentie, zo’n 20 minuten reistijd
van de talenschool. Je kamer is
voorzien van airco, badkamer,
koelkastje, tv, strijkijzer, koffiezetapparaat, bedlinnen en
handdoeken.
• Eigen guest room (vanaf 18
jaar) in een appartement op
basis van logies. Badkamer en
keuken worden gedeeld.
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San Francisco

SAN FRANCISCO

Glamorous
LOS ANGELES

Los Angeles

Sprankelend

San Diego

Fort Lauderdale

LOS ANGELES

HOLLYWOOD SIGN Het symbool van
de filmindustrie. De letters zijn 15 meter
hoog en staan er al sinds 1923.

Relaxte talenschool

Met school bezoek je de Long Beach Farmers
Market en de Conversation Club. Hier breng
je het geleerde direct in praktijk. In je vrije
tijd shop je in Venice Beach, vergaap je je aan
de etalages van de luxe designerwinkels op
Rodeo Drive, loop je over de Hollywood Walk
of Fame, bezoek je een basketbalwedstrijd
van de LA Lakers en bewonder je de gigantische herenhuizen van Beverly Hills.

COUNTY MUSEUM OF ART Een
museumcomplex in het Hancock Park
met meer dan honderdduizend kunstwerken. Van antiek tot modern.
GRIFFITH OBSERVATORY Deze sterrenwacht op de berg Hollywood is een
icoon van Los Angeles. Vaak gebruikt
als decor in films, series en videoclips.
SANTA MONICA PIER Twee samengevoegde pieren in de Stille Oceaan.
Het bouwwerk en het hier gevestigde
pretpark zijn wereldberoemd.
CALIFORNIË De staat waarin Los
Angeles ligt. Vooral geroemd om zijn
relaxte lifestyle.
HOLLYWOOD BOWL Een modern
amfitheater waar vooral concerten
plaatsvinden. De Bowl verwijst naar
de natuurlijke holte in de aarde waarin
het theater is gebouwd.
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ALCATRAZ The Rock. Tot 1963 in gebruik als zwaar beveiligde gevangenis,
met gangster Al Capone als beroemdste gevangene.

Trek eropuit

FILMFESTIVALS Los Angeles doet
zijn reputatie eer aan: jaarlijks zijn er
maar liefst 54 filmfestivals.

FACTS TALENSCHOOL
ingerichte klaslokalen
met moderne digiborden
• Mooie stranden en trendy
winkels op loopafstand
• Per klas circa 15 studenten
met een gemiddelde leeftijd
van 22 jaar
• Multimediaruimte met 20 computers met internettoegang
• Studentenlounge met
pingpongtafel, tafelvoetbal
en televisie
• Boekhandel, cafetaria, postkantoor, studentenservices
en overal wifi
• Binnen 40 minuten ben je
met openbaar vervoer in
downtown LA
• Volledig

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen en TOEFL
voorbereidingscursus)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig met het openbaar vervoer.
• Gedeelde tweepersoonskamer
op basis van logies en ontbijt
(ma-vr) in een residentie in
Seal Beach, zo’n 30 minuten
met de bus van de talenschool.
De badkamer, de keuken, het
zwembad, de tennisbaan en
fitnessruimte deel je met huisgenoten.
• Eigen guest room (vanaf 18
jaar) in een appartement op
basis van logies. Badkamer en
keuken worden gedeeld.

Karen volgde de intensieve cursus

“Het is hier altijd mooi weer. Dus na de lessen gingen we vaak naar het
tien kilometer lange zandstrand. Om te surfen of lekker te zonnen.
Studeren in Los Angeles Long Beach is een film die werkelijkheid wordt.”

Fort Lauderdale

Multicultureel San Francisco is relaxed, hip en tolerant. Mediterraans
omgeven door water en wereldberoemd door de Golden Gate Bridge en
gevangenis Alcatraz. Ook de authentieke kabeltrams, de steile straten en
het bloeiende nachtleven maken van San Fran een zeer aangename
studentenstad.

Op ontdekking

GOLDEN GATE BRIDGE Vanaf de
Marin Headlands heb je een schitterend
uitzicht op deze rode brug. Je kunt er
zelfs met de fiets overheen!

De talenschool zit in Long Beach, in het
gebouw van het World Trade Center. Het
Aquarium of the Pacific, het Queen Mary
cruiseschip, stranden en winkels zijn vlakbij.
De sfeer is relaxed. Wil je samen met je
medestudenten nog even woordjes oefenen?
Spreek dan af op het comfortabele dakterras.

UNIVERSAL STUDIOS
HOLLYWOOD Grootste filmstudio en
themapark ter wereld. Zien!

San Diego

SAN FRANCISCO

Skaten over de Sunset Strip, sterren spotten in Beverly Hills en surfen op
Venice Beach. Zonovergoten Los Angeles maakt al je dromen waar. Na New
York is de City of Angels de grootste stad van Amerika. Dé plek om Engels
te leren als je houdt van stad en strand.

VERTIER Disneyland, Universal
Studios, Hollywood, Beverly Hills en de
attractieparken van Orange County:
er is van alles te beleven.

Boston
New York City

YOSEMITE NATIONAL PARK Reusachtige bergen, hemelhoge bomen,
kristalhelder water, avontuurlijke trekkings en spannende climbs.
GIGANTISCH Bezoek Chinatown, in
San Francisco vind je de op een na
grootste van Amerika.
FISHERMAN’S WHARF Een oude
240% Nu een uitgaansgebied
zeeliedenbuurt.
met originele visrestaurants, hippe
cafés en leuke winkels.
PIER 39 De plek om grote groepen
Californische zeeleeuwen te zien.
FERRY BUILDING Terminal voor
veerboten en een winkelcentrum, aan
het begin van Market Street.
EXPLORATORIUM Trekt jaarlijks meer
dan 500.000 bezoekers en is daardoor
een van de populairste musea van San
Francisco.
SAN FRANCISCO MUSEUM OF
MODERN ART Ook bekend als
SFMOMA. Met werken van Paul Klee
en Jackson Pollock.
49 MILES SCENIC DRIVE Een autoroute langs alle toeristische attracties in
San Francisco. De start is bij het stadhuis.

Persoonlijke talenschool
Midden in de stad, vlak bij al het openbaar
vervoer, ligt de door ACCET erkende talenschool. In een nieuw gebouw dat door de
hoge ramen een magnifiek uitzicht biedt op
downtown San Francisco. Alle lokalen zijn
ruim en licht. En de groepen zijn klein, want
persoonlijke begeleiding staat hier voorop.
FACTS TALENSCHOOL
het hart van metropool San
Francisco
• Openbaar vervoer, winkels,
supermarkt en bank op loop
afstand
• Erkend door ACCET
• Ramen vanaf de vloer tot aan
het plafond
• Eigentijdse klaslokalen met
interactieve digiborden
• Per klas maximaal 15 studenten met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar
• Gemiddeld totaal aantal studenten is 100, het maximum is
300 in het hoogseizoen
• Multimediaruimte met 15 computers met internetverbinding
en 5 laptopstations
• Studentenlounge met pingpongtafel en keuken
• Bibliotheek, stilteruimte voor
zelfstudie en overal wifi
• In

Een museumbezoek, hanggliding, een stads
tour, een karaokenacht, een ballontocht en
een boottocht door het Yosemite National
Park. Allemaal activiteiten die de school voor
je organiseert om je kennis te laten maken
met deze Californische stad en met elkaar.
Vergeet niet om een ritje te maken in de klassieke kabeltrams, hét symbool van San Francisco. En je huiswerk? Dat maak je in een koffiehuis, een meetingpoint voor jong en oud.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen en TOEFL
voorbereidingscursus)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
• Cambridge (FCE, CAE, CPE)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je lopend of
eenvoudig met het openbaar
vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer op
basis van logies of halfpension
in een residentie in het stadscentrum, op maximaal 20 minu
ten lopen van de talenschool.
Met internet en inclusief
bedlinnen en handdoeken.
De loungeruimtes, spelletjeskamer en wasserette deel je
met huisgenoten.
• Eigen guest room (vanaf 18
jaar) in een appartement op
basis van logies. Badkamer
en keuken worden gedeeld.

Joyce volgde de intensieve cursus met vijf extra privélessen per week

“De school ligt echt in het hart van San Francisco. Vlak bij Union Square,
het meest populaire winkelgebied in de stad. Wat ik erg fijn vond, was
dat er een goede mix was van nationaliteiten. Veel Europeanen, maar ook
Japanners en Zuid-Amerikanen.”

29

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Engels in Amerika

Boston
New York City
San Francisco

Tropisch FORT
LAUDERDALE

Los Angeles

San Diego

FORT LAUDERDALE

FACTS TALENSCHOOL
talenschool in modern
gebouw, midden in de stad
• 13 klaslokalen met interactieve
digiborden
• Per klas circa 15 studenten;
14 ervaren en gediplomeerde
leraren
• Gemiddeld 175 studenten op
de hele talenschool, maximaal
250 in het hoogseizoen
• Multimediabibliotheek en
gratis wifi
• Moderne studentenlounge
met koelkast, magnetron en
pingpongtafels
• Winkels, theaters, restaurants
en musea op loopafstand
• Erkende

Op slechts een halfuur van Miami, in het hart van the Sunshine State, ligt
strandresort Fort Lauderdale. Door het tropische klimaat, de witte zandstranden en de wuivende palmbomen leer je hier het hele jaar door Engels
met een vakantiegevoel. Onze talenschool ligt midden in het centrum, aan
de beroemde Las Olas Boulevard.
DISNEYWORLD Geef Mickey Mouse
een dikke knuffel tijdens je sprookjesdagje uit.
KENNEDY SPACE CENTRE Kijk
binnen in een spaceshuttle en vergaap
je aan de tientallen raketten op deze
NASA-lanceerbasis.
BROWARD CENTER FOR THE PERFORMING ARTS Een indrukwekkend
theater en entertainmentcomplex
in hartje Fort Lauderdale. Koop een
kaartje voor een van de jaarlijks 700(!)
evenementen.
SAWGRASS MILLS Pas op dat je
niet verdwaalt in dit gigantische winkelcentrum.
SEAWORLD ORLANDO Wereld
beroemd pretpark met dieren en
attracties.
FLORIDA KEYS Een archipel van
circa 1.700 kleine eilandjes, een geheel
van koraalrotsen en eilanden met
mangroven.

Gecertificeerde talenschool
In downtown Fort Lauderdale, in het leven
dige Riverwalk District, vind je de moderne
talenschool. Vlak bij winkels, theaters,
restaurants en lieflijke kanaaltjes die de
kleine eilanden met elkaar verbinden.
De school is erkend door ACCET en heeft
een vriendelijke uitstraling. Omdat er
nog geen vijftien leraren werken, ken je ze
in no time allemaal en zij jou.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen en TOEFL
voorbereidingscursus)
• Intensief (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Cambridge (FCE)

Maak internationale vrienden
Samen met studenten uit Brazilië, SaoediArabië, Rusland, China, Japan en Europa
ontdek jij ‘het Venetië van Florida’, zoals
Fort Lauderdale ook wordt genoemd. Je leert
elkaar snel kennen tijdens schoolactiviteiten
zoals een barbecue, een museumbezoek,
diverse filmavonden, sportevenementen,
een bootcruise en excursies naar het
Kennedy Space Centre en de Everglades.
Zin in een dagtrip? Wat denk je van Miami,
Disneyworld, Universal Studios of Cape
Canaveral? Allemaal dichtbij!

STRANDEN Na de les heerlijk ontspannen op een hagelwit strand
met wuivende palmen. Of maak er lekker je huiswerk.

GESPOT Vang een glimp op van
Hollywood tijdens een boottocht langs
de huizen van bekende filmsterren.
LAS OLAS BOULEVARD Shop till you
drop! En daarna lekker bijkomen in een
sfeervol restaurantje.
KROKODILLEN In het moerasgebied
de Everglades vaar je gewoon tussen
deze roofdieren door. Handjes binnenboord dus!
UNIVERSAL STUDIOS Grootste filmstudio en themapark ter wereld. Zien!
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Yassine volgde de standaardcursus en TOEFL

“Het tropische klimaat zorgt voor een perfecte sfeer in de stad. Want in de vele
hippe bars en clubs en op de schitterende stranden gaan ze een feestje niet uit de weg.
Contact was dus zo gelegd met als voordeel dat ik wat ik had geleerd direct kon
toepassen in de praktijk.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer
op basis van logies in een hotelresidentie in de wijk North
Beach of de wijk South Beach,
op zo’n 20 minuten reisafstand
van de talenschool. Je hebt een
eigen badkamer en er is gratis
wifi. Faciliteiten als een bar
becue, een wasserette en een
zwembad deel je met de andere hotelgasten.
• Eigen guest room (vanaf 18
jaar) in een appartement op
basis van logies. Badkamer
en keuken worden gedeeld.
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Engels in Amerika

Boston
New York City
San Francisco
Los Angeles

Zonnig

SAN DIEGO

Fort Lauderdale

SAN DIEGO

FACTS TALENSCHOOL
lokalen met
airco en digiborden
• Per klas circa 15 studenten
met een gemiddelde leeftijd
van 21 jaar
• Multimediaruimte met televisies en dvd-spelers
• Computerruimte en internettoegang
• Studentenlounge met magazines, kranten, koelkast, snackmachines en magnetrons
• Bibliotheek, studentenservices
en wifi
• In het stadscentrum met (surf-)
stranden op loopafstand
• Extra’s als Japanese dinnernight, San Diego Fair, stads
tour, harbour cruise, whale
watching en een baseballwedstrijd
• Comfortabele

America’s Finest City. Dat is San Diego. Niet zo verwonderlijk, want de
Zuid-Californische stad kent een mild klimaat. Ideaal om volop te genieten
van de langgerekte witte zandstranden. De moderne talenschool ligt in het
levendige stadscentrum. Je huiswerk maak je dan ook op een gezellig
terras.
WATERSPORT Surfen, zwemmen,
duiken en zeilen: San Diego biedt het
allemaal.

GASLAMP QUARTER Bekijk in dit historische uitgaansgebied
de prachtige kunstwerken in de talrijke galerieën.

TIJUANA Ontdek de multiculturele
festivals, de kleurrijke wijkjes en het
bruisende nachtleven van deze Mexicaanse stad. Op nog geen 30 minuten
van San Diego-stad.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen en TOEFL
voorbereidingscursus)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
• Cambridge (FCE, CAE, CPE)

HORTON PLAZA Lekker shoppen met
je nieuwe internationale vrienden.

SAN DIEGO NATURAL HISTORY
MUSEUM De oudste wetenschappe
lijke instelling in Zuid-Californië. Met
fascinerende tentoonstellingen en een
groots 3D-theater.

Altijd iets te doen
Zitten je lessen erop? Binnen vijftien minuten
sta je op het strand. Bovendien kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die de talenschool zowel ’s ochtends en ’s middags als
’s avonds organiseert. Zo kun je kiezen uit een
bezoek aan San Diego Zoo, Universal Studios,
Disneyland, Sea World en zelfs Mexico.
Misschien wil je ook wel linedancen, bowlen
of voetballen? It’s up to you.

SEAPORT VILLAGE In een autovrije
omgeving struin je langs tientallen winkels, galerieën en seabay restaurants.
BALBOA PARK De plek voor concerten, films en festivals.
OLD TOWN SAN DIEGO Mexicaans
eten en souvenirs kopen in een authentieke sfeer.
UITSTAPJES Bezoek glamorous
Los Angeles, de avontuurlijke Grand
Canyon en magisch Legoland.
KNOTT’S SOAK CITY Een grandioos
waterpark voor heel veel spetterplezier.
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Stimulerende talenschool
In hartje San Diego krijg je les op de 17e verdieping van een eigentijds en hoog gebouw.
Veel lokalen bieden je een betoverend uitzicht over de stad. De vriendelijke leraren
gebruiken veel aanvullend lesmateriaal om
het persoonlijke leerproces te stimuleren.
Hun enige doel: jouw Engelse taalvaardigheid
vergroten.

FARMERS MARKETS Kraampjes vol met verse en typische producten uit de streek.

Jesper volgde de standaardcursus en de TOEFL voorbereidingscursus

“Mijn taalcursus in San Diego zie ik als een investering in mijn toekomst.
Ook leer je een andere cultuur kennen en maak je vrienden uit de hele wereld.
Een ervaring die me vast en zeker verder brengt.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig met het openbaar vervoer
of te voet.
• Eén- of tweepersoonskamer op
basis van logies in residentie
Bay Pointe (wijk Mission Bay) of
residentie J-Street Inn (wijk Marina District), beide op loopafstand van winkels en restaurants.
• Eigen guest room (vanaf 18
jaar) in een appartement op
basis van logies. Badkamer en
keuken worden gedeeld.
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Engels in Engeland

Sophisticated

Cambridge

LONDEN

Oxford
LONDEN
Hastings
Bournemouth Brighton

Historische gebouwen, het reusachtige London Eye, rode dubbeldekkers,
prachtige tuinen, zwarte taxi’s en baked beans & sausages als ontbijt.
Stijlvol Londen spreekt tot de verbeelding en is dan ook een favoriete
taalreisbestemming. Onze internationaal erkende talenschool ligt in de
trendy wijk Greenwich.
WESTMINSTER ABBEY Historische
kerk in gotische stijl, waar traditioneel
de kroningen en begrafenissen van de
leden van het Britse koninklijk huis
plaatsvinden.
SCONES Zoete minibroodjes die je
dipt in jam of clotted cream.
ST. PAUL’S CATHEDRAL Een wereldberoemde kathedraal, die jaarlijks door
duizenden mensen wordt bezocht.
GEKIEKT 10 Downing Street. Een van
de meest gefotografeerde deuren ter
wereld.
BUCKINGHAM PALACE Wisseling
van de wacht. Het hoogtepunt voor de
jaarlijks 14 miljoen (!) internationale
toeristen.

FACTS TALENSCHOOL
door de British Council
en English UK: lessen op zeer
hoog niveau
• In bruisend en trendy Greenwich; 15 minuten reistijd van
het centrum
• Knusse school in gebouw met
drie verdiepingen
• Markten, winkels, pubs, restaurants, bioscopen en clubs op
loopafstand
• Maximaal 16 studenten per
klas
• 34 moderne klaslokalen, veelal
met digiborden
• Bibliotheek, cafetaria, boekhandel en studieruimte
• 45 computers met internet en
overal wifi
• Vlak bij postkantoor, supermarkt en bank
• Erkend

Gerenommeerde talenschool
Wil je kwaliteit? Kies dan voor elegant Londen,
want hier is onze talenschool erkend door
de British Council en English UK. In de middel
grote school hangt een gezellige sfeer. Op
loopafstand zijn leuke markten, winkelcentra,
restaurants en comedy clubs. En in nog geen
vijftien minuten sta je in hartje Londen.

Absolutely fabulous
The Houses of Parliament, Camden Market,
The Tower of Londen, Piccadilly Circus, Oxford
Street, Big Ben en Buckingham Palace. In
levendig Londen is ontzettend veel te zien.
Ook organiseert de talenschool allerlei activiteiten zoals filmavonden, theater- en museumbezoek, een tafeltennistoernooi, een stads
tour, een pub night en buitengewone tripjes
naar Oxford, Brighton en Thorpe Park. Ideaal
om Londen en elkaar te leren kennen.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)

FRANS Van 1066 tot 1362 de officiële
taal in Engeland.
SHOPPEN Shop till you drop bij Oxford
Circus of Piccadilly Circus.
TOWER BRIDGE Een van de bekendste bruggen – over de rivier de Theems
– ter wereld. Voor een magnifiek uitzicht
over de stad.
BRITISH MUSEUM Ontdek een van de
grootste collecties kunstvoorwerpen ter
wereld.
VOETBAL Juich tijdens een voetbalwedstrijd van Arsenal, Chelsea of
Tottenham Hotspur. Of kies voor een
wedstrijd van een van de tien andere
Londense profclubs.
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Carmen volgde de intensieve cursus
HARRODS Vergaap je aan de mooie spullen van dit wereldberoemde
warenhuis. En vergeet ook niet te kijken naar de Bentleys en Rolls Royces
die er voor de deur staan.

“Het is een fantastische ervaring om met allerlei verschillende mensen uit andere
landen in één klas te zitten. Je leert ook erg veel van elkaar. En het is natuurlijk
erg leuk om na de lessen nog even wat met elkaar te gaan drinken in Covent Garden
of te relaxen in Hyde Park. Keus genoeg hier!”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig met het openbaar
vervoer of te voet.
• Eigen of gedeelde kamer op
basis van logies (vanaf 18 jaar)
of halfpension (vanaf 16 jaar)
in een residentie op het terrein
van de talenschool. Alleen in
de zomer. Je hebt je eigen badkamer met toilet en soms ook
een klein keukentje. De andere
faciliteiten deel je met je huisgenoten. Met wifi, cafetaria en
permanente beveiliging.
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Engels in Engeland

Levendig

HASTINGS

Hip

Cambridge
Oxford
Londen
HASTINGS
Bournemouth Brighton

Voor ieder wat wils
Het historische centrum en alle moderne
faciliteiten trekken jaarlijks zo’n twee miljoen
toeristen naar het stijlvolle Hastings. Zo is
er een indoorsportcentrum, golfbaan, watersportcentrum, bowlingbaan, zwembad en
tennisclub. Bovendien vind je er twee theaters, een grote bioscoop, een aquarium, 14eeeuwse pubs, gezellige clubs en sfeervolle
restaurants. En het leuke is: met de trein sta
je binnen anderhalf uur in hartje Londen.

SMUGGLERS CAVES Ervaar de
smokkelavonturen die hier 200 jaar
geleden plaatsvonden.
HASTINGS EMBROIDERY Een tapijthandwerk van 27 panelen – in totaal
243 meter lang – met daarop de
geschiedenis van Hastings tussen 1066
en 1966. Twee panelen hangen in het
gemeentehuis.
SHIPWRECK HERITAGES Ontdek de
fascinerende verhalen van alle scheeps
wrakken – ook Nederlandse – die voor
de kust van Hastings zijn gevonden.
FISHERMAN’S MUSEUM Een van
de populairste attracties van de stad:
de maritieme geschiedenis in beeld
en geluid. Gebouwd in een kerk.

JURASSIC COASTLINE Unesco-werelderfgoed. Een kustlijn vol kliffen en
rotsen van in totaal 153 kilometer, die
helemaal te bewandelen is.
AVEBURY De grootste steencirkels ter
wereld staan hier verspreid over elf hectare. Ze zijn meer dan 5.300 jaar oud.

Uitstekende talenschool
Je krijgt les in een typisch Engels herenhuis.
Midden in het centrum en dus vlak bij restaurants, bars en cafés. Op onze kleinschalige
talenschool staan kwaliteit, service en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. Niet
voor niets is de school gecertificeerd door de
British Council en English UK. Engelse les op
een knusse school in kleine klassen.

NEEDLES Drie dertig meter hoge
kalktorens, die voor de westkust van
Isle of Wight in zee staan.

SANDBANKS Het Monte Carlo van
Engeland. Deze chique wijk op een
schiereiland voor Poole is een van de
allerduurste woonplekken ter wereld.

Beleef van alles
De happiest place to live kent een bruisend
nachtleven en veel sportmogelijkheden. Je
kunt hier leren surfen, luieren in de parken,
shoppen in The Square, het Oceanarium
bezoeken, yogalessen volgen op Boscombe
Beach en huiswerk maken op een boulevardterras. Bovendien is het knusse stadje het
vertrekpunt voor allerlei bezienswaardigheden in de directe omgeving. Zo reis je vanuit
Bournemouth eenvoudig naar wereldstad
Londen of krijtrotsendorp Swanage.

700%

De talenschool is gehuisvest in een prachtig
victoriaans gebouw dat helemaal omringd is
door fraaie tuinen. Het ligt in een rustige wijk,
op loopafstand van het centrum, de winkels
en het strand. De kleinschaligheid zorgt voor
een gezellige sfeer. Ben je wat verhit na een
pittige les? Koel dan af aan zee. Je ruikt ’m al
zodra je buiten staat.

Londen
Hastings
BOURNEMOUTH Brighton

Hip and happening. Dat is Bournemouth in het zuiden van Engeland. In de
zomer wordt deze toeristische trekpleister overspoeld door internationale
vakantiegangers. Heel begrijpelijk, want deze eersteklas badplaats heeft
een aangenaam klimaat, kilometerslange zandstranden, een mooie pier en
sfeervolle winkels. Kortom: een heerlijke plek om Engels te leren!

POOLE Deze indrukwekkende badplaats ligt naast Bournemouth. Met kilometerslange gouden zandstranden, een
bruisende kade en de op een na grootste natuurlijke haven van de wereld.

Gemoedelijke talenschool

Cambridge
Oxford

BOURNEMOUTH

Ontdek Hastings, een levendige kustplaats in het zuidoosten van Engeland, op zo’n honderd kilometer van Londen. Er is hier een overvloed aan
sport, entertainment, historie en cultuur. Ook onze talenschool biedt je
werkelijk alles om van je Engelse les een succes te maken.

HASTINGS CASTLE Een fascinerend
overblijfsel uit de rijke geschiedenis.

Engels in Engeland

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
door de British Council (zie pagina 10)
• Standaard
en English UK, de garantie
• Intensief
voor de beste taallessen
• In het centrum, vlak bij leuke
• Privéles
boetieks, cafés, restaurants en
bars
• Professionele docenten die
aantoonbaar ervaring hebben
met lesgeven aan buitenlanders
• Kleinschalige school met
twaalf klaslokalen
• Veel aandacht voor kwaliteit en
service
• Studentenlounge, sfeervolle
studieruimte, kleine bibliotheek, computerruimte, activiteitenbureau en infotheek
• Erkend

ALEXANDRA PARK Kom tot rust in het
prachtige park van meer dan 100 hectare. In 1850 aangelegd als kwekerij.
PRIORY MEADOW SHOPPING CENTRE Voor een dagje heerlijk winkelen
met je buitenlandse vrienden.
WHITE ROCK THEATRE De plek voor
een onderhoudende comedy-, dans- of
muziekvoorstelling.
HIGH STREET Lekker struinen langs
alle antiekwinkeltjes.
BATTLE OF HASTINGS Belangrijk
moment in de geschiedenis. In 1066 verslaat Willem de Veroveraar, hertog van
Normandië, de Angelsaksen en wordt
zo koning William I van Engeland.
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FACTS TALENSCHOOL
een rustige wijk, op loop
afstand van het centrum, de
winkels en de zee
• Knusse en gezellige talenschool in wondermooi pand
• Vijftien klaslokalen, veelal
met interactieve digiborden
• Maximaal 16 studenten per
klas
• Studentenlounge, cafetaria,
computerruimte en overal wifi
• Vlak bij openbaar vervoer,
bank en postkantoor
• Groepstaalreizen mogelijk
• In

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig met het openbaar vervoer.

Amy volgde de intensieve cursus met privélessen

“Naast de supergoeie lessen organiseert de talenschool veel leuke dingen
voor studenten. We hebben een stadstour gemaakt en we zijn op excursie
geweest naar Cambridge en Londen. Maar ze organiseren bijvoorbeeld ook
bowlinguitjes, karaokeavonden, filmmarathons en een pubnight. Het is een
gezellige manier om de cultuur en elkaar te leren kennen.”

CORFE CASTLE Een van de bekendste en grootste ruïnes van Groot-Brittannië. Uit de elfde eeuw.
RUSSELL-COTES ART GALLERY &
MUSEUM Bezoek een van de belangrijkste en meest fascinerende musea
van Engeland. De collectie bestaat uit
19e-eeuwse schilderijen, sculpturen en
Japanse kunst.
PLEASURE GARDENS De adembenemende Lower, Central en Upper Gardens, een must see in Bournemouth!
THE NEW FOREST NATIONAL PARK
Struin door de open heidevelden en
oude bossen van dit schitterende
nationaal park tussen Bournemouth
en Southampton.

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar
vervoer.
• Eigen kamer op basis van
logies in een residentie van
de talenschool. Met eigen badkamer en toilet. Faciliteiten
zoals de keuken, wasserette
en fietsenstalling deel je met
je studiegenoten. Inclusief
internettoegang, (ontbijt)bar,
permanente beveiliging en
bedlinnen. Beschikbaar in
de zomermaanden en vanaf
18 jaar.

Danique volgde privélessen

“Ik wilde graag met aandacht Engels leren, maar ook genieten van mooie
stranden en een gezellig uitgaansleven. Bournemouth is dan een ideale plek.
In de residentie leerde ik snel andere studenten kennen. Samen trokken we
eropuit om de omgeving te ontdekken. Er is zoveel te zien.”
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Engels in Engeland

Typisch

Liefdevol

Cambridge
Oxford
Londen
Hastings
Bournemouth BRIGHTON

BRIGHTON

Lekker op pad

ROYAL PAVILION Een klein paleis
met Arabische, Chinese, hindoeïstische
en gotische invloeden. Exotisch en
sprookjesachtig!
FILM Ga terug in de tijd op de
filmlocaties van Brighton Rock en
Quadrophenia.
ST ANDREW’S CHURCH In Engeland
de eerste kerk in Italiaanse stijl. Ooit
drukbezocht door de high society, nu
overbodig verklaard.
SPREEUWEN Bekijk aan het einde
van de herfst de ongelofelijke show van
deze grote groep vogels bij het verbrande staalskelet van de West Pier.

Eigentijdse talenschool
Onze talenschool ligt in hartje Brighton. Het
is een modern pand met een prachtig interieur. Zo zijn er studieruimten om je terug te
trekken voor opperste concentratie. Ook zijn
er plekken waar juist alles draait om ontmoeten. Binnen tien minuten sta je op het strand,
in het centrum of in de nieuwe stadsbibliotheek.

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
de kust én in het centrum
(zie pagina 10)
•Vlak bij winkels, cafés, restau• Standaard (met mogelijkheid
rants, het strand, het postkantot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
toor, de bank, de supermarkt
en het openbaar vervoer
extra privélessen)
•Moderne klaslokalen met
• Cambridge (FCE)
interactieve digiborden
•Grote school met veel faciliteiten, gemiddeld zo’n 300 studenten
•Per klas hoogstens 16 studenten, maximaal 12 bij examenklassen
•Bibliotheek, cafetaria, koffiebar,
winkel en zelfstudieruimte
•Verschillende grote computerruimtes, studentenlounge en
overal wifi
•Aan

BRIGHTON’S SEA LIFE CENTRE
’s Werelds oudste aquarium met de
grootste onderwatertunnel van het land.
BRIGHTON PIER Een van de belangrijkste bezienswaardigheden van de
stad. Sinds 1971 op de monumentenlijst.
THE LANES Ontdek de aparte winkeltjes in deze wildgroei van kronkelende
straatjes en steegjes bij de kust.
GEZOND In 1750 schreef dr. Richard
Russell dat baden in het zeewater van
Brighton goed is voor je gezondheid. De
Britse aristocratie maakte van Brighton
direct een trendy vakantiebestemming.
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Er is van alles te zien en doen in Brighton.
Bezoek bijvoorbeeld het Booth Museum of
Natural History, maak je huiswerk op een
funky promenadeterras of vergaap je aan de
luxe boten in Brighton Marina, de grootste
jachthaven van het land. Ook school neemt je
mee op pad. Voor een stadstour, filmavond,
bowlinguitje, musicalbezoek in Londen,
karaokeavond en excursies naar Bath en
Canterbury Castle.

LIEFDEVOL De meest liefdevolle
stad van het land, zo staat Cambridge
bekend.
BOEKEN Bezoek de Cambridge
University Press, de oudste boekhandel
van Engeland. En stap eens binnen bij
de universiteitsbibliotheek. Deze telt 29
miljoen boeken!

Erkende talenschool
Onze talenschool in Cambridge is erkend
door de British Council en English UK. De perfecte plek dus om je internationaal erkende
Cambridge-certificaat te halen! De moderne
kleinschalige school ligt in een schitterende
laan – vlak bij de Cam River – op nog geen vijf
minuten fietsen van het bruisende centrum.

Proef het studentenleven

OVER DE BRUG Loop over de Mathematical Bridge, een van de beroemdste
bouwwerken van Cambridge.

Niet alles in Cambridge draait om studeren.
Je geniet hier van oude gebouwen, prachtige
parken, middeleeuwse straten en de magische rivier de Cam. Ook kun je deelnemen
aan allerlei activiteiten die de school voor je
organiseert. Wat denk je van een stadstour in
Cambridge, een typisch Engels bowlinguitje,
een swingend musicalbezoek, een spannende roeiwedstrijd en onvergetelijke excursies
naar Londen en Brighton?

700%

Marian volgde de intensieve cursus

“De talenschool is groot en biedt je als student ontzettend veel moderne
faciliteiten. Vooral de individuele studieruimtes vond ik erg fijn.
Je leert Engels in een prachtige kustplaats met veel entertainment.
Af en toe maakten we ook een shoppingtrip naar Londen. Met de trein
ben je er binnen een uur.”

Londen
Hastings
Bournemouth Brighton

Cambridge staat bekend als gemoedelijk en knus. Een echte studentenstad met prestigieuze universiteiten, die een enorme aantrekkingskracht
heeft op Engelse en internationale studenten. Er valt dan ook van
alles te beleven op het gebied van uitgaan, shoppen en entertainment.
Welkom in Cambridge!

NOBEL Ruim 80 oud-studenten van de
University of Cambridge, de op een
na oudste universiteit van Engeland,
ontvingen een Nobelprijs.

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig met het openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer op
basis van halfpension in een
residentie van de talenschool.
Beschikbaar in de zomermaanden. Met eigen badkamer en toilet, inclusief schoonmaak. Andere faciliteiten zoals
de keuken, de wasserette en
de lounges deel je met je studiegenoten. Wifi, kabelinternet
en permanente beveiliging
aanwezig.

CAMBRIDGE
Oxford

CAMBRIDGE

Relaxed Brighton is een typisch Engelse kustplaats op nog geen uur
afstand van Londen. Vooral in de zomer is London by the sea, zoals de stad
ook wordt genoemd, een populaire vakantiebestemming voor veel Engelse
toeristen. In deze relaxte studentenstad met de beste fish & chips voel jij
je heel snel thuis.
NORTH LAINE Populair kleurrijk
winkelgebied, zowel bij de lokale
bevolking als bij toeristen.

Engels in Engeland

STUDENTENSTAD Cambridge telt
125.000 inwoners, hiervan zijn er 25.000
student.
HARVARD John Harvard studeerde in
Cambridge voor hij de vooraanstaande
Harvard University oprichtte.
GROEN De mooie botanische tuinen in
de stad tellen meer dan 8.000 verschillende planten.
TERRAS Met je medestudenten wat
drinken doe je op de markt in het bijna
volledig autovrije centrum.
RONDE KERKEN Daarvan zijn er
maar vier in Engeland. Eentje staat in
Cambridge: de Church of the Holy
Sepulchre.
WEBCAM Uitgevonden op de Cambridge University. Zo hoefden wetenschappers hun onderzoek niet te onderbreken om te kijken of er nog koffie was.

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
het centrum, de super(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
markt, het postkantoor en het
openbaar vervoer
tot extra privélessen)
• Moderne klaslokalen, veelal
• Intensief (met mogelijkheid tot
met digiborden
extra privélessen)
• ‘s Zomers volg je ook lessen
• Cambridge (FCE, CAE)
op een alternatieve campus
vlakbij het centrum
• Gestructureerde lessen door
20 gediplomeerde leraren
• Kleinschalige school,
hoogstens 180 studenten
• Per klas maximaal 16 studenten
• Bibliotheek, cafetaria, tuinen
en studieruimtes
• Twee grote computervertrekken en overal wifi
• Fietsenverhuur mogelijk
• Nabij

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig met het openbaar
vervoer of op de fiets.
• Eigen kamer op basis van
logies of halfpension in een
internationale residentie met
wifi, op fietsafstand van de
talenschool. Je hebt je eigen
badkamer en deelt de andere
faciliteiten met je huisgenoten.
Beschikbaar vanaf 18 jaar.
• Een combinatie van een verblijf
bij een gastgezin en een kamer
in een residentie.

Lynn volgde de Cambridge-cursus Certificate of Advanced English (CAE)

“Ik koos bewust voor Cambridge, omdat ik de internationaal
gecertificeerde Cambridge-cursus CAE wilde volgen. De lessen
waren erg goed. Ook was de klas niet zo groot, waardoor iedereen
alle aandacht kreeg.”
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Engels in Engeland

Historisch
OXFORD

FACTS TALENSCHOOL
lessen vol
structuur
• Op loopafstand van restaurants, cafés en supermarkten
• Per klas circa 12 studenten
met een gemiddelde leeftijd
van 23 jaar
• Moderne bibliotheek met
boeken, dvd’s en cd’s
• Aantal studenten varieert
van 180 tot 400, afhankelijk
van periode
• Individuele ruimtes voor
zelfstudie
• Gezamenlijke ruimte met
frisdrank- en snoepautomaten
• Gratis wifi en computers met
internettoegang
• Professionele

Cambridge
OXFORD
Londen
Hastings
Bournemouth Brighton

Studentenstad Oxford. In deze eeuwenoude en charmante stad leer je
Engels in een prachtig historisch decor. Van middeleeuwse gebouwen tot
schilderachtige slingerstraatjes. Presidenten, premiers en beroemde
schrijvers gingen je voor. Grijp je kans en ontdek de betoverende schoonheid van de stad der dromerige spitsen.
OXFORD UNIVERSITY Zo’n 800 jaar
oud en daarmee de oudste universiteit
van Engeland.
SPITSEN Dichter Matthew Arnold bedacht de bijnaam ‘stad der dromerige
spitsen’. Verwijzend naar de lieflijke
spitsen en harmonieuze architectuur
van de universiteitsgebouwen.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
(met mogelijkheid tot extra
privélessen)
• Intensief
(met mogelijkheid tot extra
privélessen)
• Cambridge (FCE, CAE)

ROEIWEDSTRIJD De universiteiten
van Oxford en Cambridge strijden jaarlijks op de rivier de Theems in Londen.

700%

TOLKIEN De lievelingsboom van deze
wereldberoemde schrijver is te bewonderen in de botanische tuin van de universiteit van Oxford.
JAZZ Beleef de mooie klanken van jazz
op het Oxford Jazz Festival.
SHOPPEN Lekker winkelen doe je in
Oxford in High Street.
THEATER Bezoek een voorstelling
in het New Theatre of het Oxford Playhouse.
FISH & CHIPS Smikkel van deze landelijke lekkernij in een authentieke pub.
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Bewonder hier de overblijfselen van
eeuwenoude dodo’s, een vogel die niet
kon vliegen.
OXONIANS De inwoners van Oxford.
ALICE Kruip in de wereld van Alice in
Wonderland in de authentieke Alice’s
Shop.
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KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig met het openbaar
vervoer of op de fiets.
• Eigen of gedeelde kamer
op basis van logies in een residentie, op loopafstand van de
talenschool. Je hebt je eigen
badkamer en deelt de andere
faciliteiten met je huisgenoten.
• Een combinatie van een verblijf
bij een gastgezin en een kamer
in een residentie.

Sfeervolle talenschool
Je krijgt les in een prachtig gerenoveerd historisch gebouw, midden in het levendige centrum van Oxford. Vanuit de moderne studieruimte – met interactieve whiteboards – heb je
een adembenemend uitzicht over de wereldse
stad. De sfeer is warm en vriendelijk, met alle
ruimte voor persoonlijke aandacht.

Ontdek de cultuur
Onze talenschool in Oxford stimuleert je om
de Engelse cultuur, je medestudenten en de
stad te leren kennen. Daarom organiseert de
school allerlei interessante excursies en
leuke activiteiten. Van een stadstour door
Oxford, een internationale quizavond, een
museumbezoek en een pubnight tot een
filmavond, een excursie naar Windsor Castle,
een sportdag en een trip naar Stratford-uponAvon, de geboorteplaats van Shakespeare.

Sabine volgde de Cambridge-cursus First Certificate of English (FCE)

“Met bijna veertig opleidingen en meer dan twintigduizend studenten leer
je Engels in het hart van het Britse studentenleven. Je bent omringd door cultuur
en gezelligheid. Studeren in Oxford was mijn beste keus ooit.”
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Engels in Ierland

Engels in Nieuw-Zeeland

AUCKLAND

DUBLIN

Gezellig

Paradijselijk

DUBLIN

AUCKLAND

Het land van de kiwis is voor studenten één groot avontuur. Niet voor niets
noemen de locals hun Nieuw-Zeeland God’s own paradise. Als student
woon en studeer je in de grootste stad van het land: metropool Auckland
oftewel de City of Sails, een van de mooiste havensteden ter wereld.

Dublin is gemoedelijk, hip en bruisend. Het spectaculaire landschap, de
Keltische invloeden en het alom aanwezige sociaal vertier laten geen
enkele taalreisstudent onberoerd. De energieke Ierse hoofdstad met zijn
dorps karakter overweldigt je door de gezelligheid, vriendelijkheid en
warmte die de Ieren zo eigen zijn.
CÉAD MÍLE FÁILTE Oftewel honderdduizend maal welkom! Een typisch Ierse uitdrukking die op veel gevels van
bars en pubs prijkt.
HET LAND VAN DE LACH De bijnaam van de republiek Ierland. Want
alles draait hier om dans, muziek, theater en sentiment.

Mooie talenschool

HOWTH Een magnifiek groen schiereiland dat je bezoek meer dan waard is.
HA’PENNY BRIDGE De oudste voetgangersbrug van de stad, gemaakt van
gietijzer in 1816. Hij loopt over de rivier
de Liffey.
PHOENIX PARK Voor als je even wilt
ontsnappen aan de drukte in het centrum.
MALAHIDE Trek eropuit naar dit
mooie stadje ten noorden van de Ierse
hoofdstad.
FRINGE FESTIVAL Kiezen uit honderden verschillende optredens bij Dublin
Docklands.
ST. JAMES’ GATE BREWERY Laat je
rondleiden door het kloppend hart van
de Guinnessbrouwerij.
TRINITY COLLEGE LIBRARY Met
meer dan 4,5 miljoen werken de grootste bibliotheek van Ierland. Topstuk:
het Book of Kells.
42

Studeren in waterrijk Auckland betekent je
sportieve grenzen verleggen, zomervakantie
vieren tijdens kerst en skydiven op drie kilometer hoogte. Dit in een decor van dolfijnbaaien, zwavelmeren, subtropische eilandjes,
actieve vulkanen, dampende geisers, uitgestrekte kustlijnen en ongelofelijk veel mooie
surfspots. Naast sportwedstrijden en feestavonden organiseert de school tripjes naar
musea, Auckland Zoo en Kelly Tarlton’s Underwater World.

AMERICA CUP In Auckland, de stad
met het hoogste aantal zeilboten per inwoner, wordt gestreden om deze oudste
zeiltrofee op aarde.
240%

GRAFTON STREET Voor als je van
goed shoppen houdt.
STOOFVLEES Proef in een lokale pub
een heuse Irish stew.

Grenzen verleggen

DOMAIN Lekker chillen tussen de
prachtigste tropische bloemen en planten in een van de grootste parken van
de stad.

Onze talenschool ligt in het historische centrum van de stad. Op een ‘block’ afstand van
de bekende O’Connell Street en de uitgaanswijk Temple Bar. Je krijgt les in een mooi
19e-eeuws gregoriaans pand dat helemaal is
gemoderniseerd. Er hangt een ongedwongen
sfeer. Ook zijn alle faciliteiten aanwezig om
van je taalcursus een succes te maken.

Beleef de cultuur
Het rijke historische erfgoed krijg je als taalstudent volop mee. Want in de City of Living
Culture kun je deelnemen aan allerlei schooluitjes. Die brengen je bijvoorbeeld naar
Christchurch Cathedral, Dublin Castle, Saint
Patrick’s Cathedral, Dublin Zoo, Trinity College Library, National Art Gallery en de botanische tuinen. Daarbij organiseert de school
filmavonden, theaterbezoek, pub nights en
folkloristische muziek- en dansevents.
• Computerruimte met tien comFACTS TALENSCHOOL
KIES JE ACCOMMODATIE
• In een prachtig oud pand,
puters
(zie pagina 20)
• Op loopafstand van het open• Eigen kamer bij een gastgezin
midden in het centrum
• Op loopafstand van winkels,
baar vervoer, bank, superop basis van halfpension. De
cafés en markten
markt en restaurants
talenschool bereik je eenvou• Vlak bij must see bezienswaar- • Veel extra culturele activiteiten,
dig met het openbaar vervoer.
digheden
ook in het weekend
• Sfeervolle school met zeven
SELECTEER JE CURSUS
ruime leslokalen, voorzien van
digiborden
(zie pagina 10)
• Minimaal drie en maximaal
• Standaard (met mogelijkheid
tien studenten per klas, veel
tot extra privélessen)
• Intensief 25 (met mogelijkheid
taalstudenten komen uit
Europa en Latijns-Amerika
tot extra privélessen)
• Bibliotheek, mediatheek, studie- • Intensief 30 (met mogelijkheid
ruimte, kantine en overal wifi
tot extra privélessen)

Yari volgde de intensief 30-cursus met extra privélessen

“Ieren zijn erg geïnteresseerd in andere culturen. Wildvreemden op straat,
in winkels en in pubs vroegen me van alles. Over wie ik ben en waar ik vandaan kom. Zo kon ik meteen de Engelse lessen toepassen in de praktijk.”

Queenstown

AOTEA SQUARE Naast Queen Street,
in het hart van het centrum. Dé plek
voor ambachtelijke markten en kleur
rijke kunstfestivals.
MATAMATA Stap hier in het filmdecor
van The Lord of the Rings.
AUCKLAND TOWN HALL Een van
de beroemdste concertzalen ter wereld
door de geweldige akoestiek.
WAIWERA THERMAL RESORT
Baden in honderd procent natuurlijke
bronnen. In Auckland, aan de kust.

Internationale talenschool
In een van de hoofdstraten van spetterend
Auckland, Karangahape Road, ligt onze moderne campus. Vlak bij de universiteit, interessante musea, leuke winkels en gezellige
restaurants. Het bijzondere is dat onze talenschool de locatie deelt met een internationaal
college. Dus naast Engels pik je vast ook wat
op van een andere wereldse taal.
FACTS TALENSCHOOL
campus met ruime
leslokalen en interactieve
digiborden
• Centraal gelegen: vlak bij
winkels, restaurants en de
universiteit
• Internationale leeromgeving
met maximaal 350 studenten
• Multimediacomputerruimte,
ook open tussen de lessen
door
• Bibliotheek, studentenlounge
en wetenschappelijk labora
torium
• Moderne

RAGLAN Hét surfparadijs van NieuwZeeland.
KELLY TARLTON’S SEA LIFE AQUARIUM Onderwaterwereld in Auckland
waar je kunt zwemmen met haaien.
Met of zonder kooi.
SKY TOWER Het hoogste vrijstaande
gebouw op het zuidelijk halfrond.
Geniet van bijzondere vergezichten in
het ronddraaiende restaurant. Of loop
over het glazen dak, de SkyWalk…
ROTORUA Het centrum van de
Maori-cultuur. In een geur van zwavel,
vanwege de geothermische activiteit
in het gebied.

SELECTEER JE CURSUS
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 10)
(zie pagina 20)
• Standaard (met mogelijkheid
• Eigen kamer bij een gastgezin
tot extra lessen spreekvaardigop basis van halfpension
heid)
(ma-vr) en volpension in het
* Intensief (met mogelijkheid
weekend. De talenschool
tot extra lessen spreekvaardigbereik je eenvoudig te voet of
heid)
met het openbaar vervoer.
* Business English (met mogelijkheid tot extra lessen spreekvaardigheid)
* Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Jayden volgde de Cambridgecursus FCE

“Waarom Auckland? Omdat het de goedkoopste bestemming is als je
een Cambridgecursus wilt volgen. Maar ook om zijn mooie natuur. Samen
met mijn internationale vrienden ging ik vaak naar Mount Eden, een
vulkanische kegel met een krater begroeid met gras. Het is het hoogste
punt van de stad, dus je hebt altijd een prachtig uitzicht.”
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Auckland

Engels in Nieuw-Zeeland

Spectaculair

QUEENSTOWN

QUEENSTOWN

Eindeloze meren, gletsjers, fjorden, watervallen en bergketens: in Queens
town is het zelfs zo mooi dat een koningin er kan wonen. Bovendien is
deze adembenemende stad het mekka voor avonturiers. Want na de les
spring je van hoge bruggen en schommel je heen en weer boven ravijnen...

WAKATIPU Kijk vanuit de schilderachtige baai over dit schitterende meer.
AANTREKKINGSKRACHT Goud
zoekers, avonturiers, filmmakers,
wijnliefhebbers, Hollywoodsterren en
Amerikaanse presidenten: Queenstown
weet iedereen te betoveren.
LUCHTBALLON Spot op grote hoogte
alle locaties uit The Lord of the Ringstrilogie!
ABEL TASMAN Het kleinste nationaal
park op het Zuidereiland. Ontdek de
mooie natuur met zijn adembenemende
stranden in een kajak.
SCHAPEN Ongeveer veertig miljoen(!)
in Nieuw-Zeeland tegenover ruim vier
miljoen mensen…

Oogverblindende talenschool

FRANZ JOSEF
Een machtige gletsjer, die
je ook kunt beklimmen.

MEKKA VOOR DAREDEVILS Van skydiven en
bungeejumpen tot raften, zorbing en jet-boaten:
Queensland is de Adrenalin capital of the world.

Midden in de bruisende binnenstad ligt onze
talenschool, op de derde verdieping van het
bekende O’Connells Shopping Center. Terwijl
je woordjes oefent en de grammatica leert,
geniet je van het adembenemende uitzicht
met bergen, rivieren en bossen. Heb je even
pauze? Dan zijn leuke winkels, restaurants en
bars dichtbij.

FACTS TALENSCHOOL
talenschool
midden in het centrum
• Zes comfortabele klaslokalen
met prachtig uitzicht en vier
balkons
• Leuke winkels, bars en restaurants op loopafstand
• Studentenlounge, keuken en
gezamenlijke computerruimtes
• Gecertificeerde leraren,
gespecialiseerd in het les
geven aan buitenlanders
• Op loopafstand van openbaar
vervoer
• Kleinschalige

Prikkel je adrenaline
Sportieve studenten halen hun hart op in
Queenstown. Zo kun je jouw taalcursus
combineren met skilessen, kajakexcursies
of culturele uitstapjes. In de ochtend krijg je
les en ‘s middags trek je er op uit. En deze
koninginnestad is ook dé plek voor bungeejumpen, mountainbiken, zeilen en helikoptervluchten. Even bijkomen na alle sensatie?
Relax dan in een van de vele spa’s of van een
heerlijke wijn tijdens een proeverij.

GASTRONOMIE Waar je ook bent,
overal kun je heerlijk eten, de lekkerste
cocktails proeven en genieten van geurige koffiespecialiteiten.

TWIN SCREW STEAMER EARNSLAW
Een authentieke stoomboot, die je vaak in
de haven kunt bewonderen.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
• Intensief
• Cambridge (FCE, CAE)
• Engels + cultuur (groepslessen en culturele activiteiten)
• Engels + ski- of snowboardles

KIWI Een loopvogel, het nationaal
symbool van Nieuw-Zeeland.

Emma volgde de cursus Engels + sport 1
QUEENSTOWN GARDENS Mooie tuinen op een schiereiland. Heerlijk om doorheen
te struinen, maar ook voor een bezoek aan de kunstijsbaan en diverse sportvelden.
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“Ik koos voor Queenstown omdat ik hier, naast het leren van de Engelse taal,
ook mijn droom kon waarmaken: leren snowboarden. De omgeving is echt overweldigend.
Daarom ga ik na mijn taalcursus nog drie maanden backpacken, zodat ik
al het moois van dit land kan zien.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer
op basis van logies in een studentenhuis van de talenschool,
zo’n 30 minuten lopen van de
school. Badkamer, woonkamer,
keuken en wasruimte deel
je met andere internationale
studenten van de talenschool.
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Engels in Australië

Relaxed
SYDNEY

JETBOAT Met ongelofelijke snelheid (700 pk!) schiet de Oz Jetboat door de
haven van Sydney. Een must-do voor thrillseekers.

SYDNEY

Weinig wereldsteden zijn zo ontspannend als Sydney. In een vriendelijke
en relaxte sfeer leer je Engels op de beste talenschool van het zuidelijk
halfrond. En na de les? Dan geniet je van de onstuimige natuur, de mooiste
stranden en down under-iconen als het Opera House.

FOOD MALLS Uitgebreide keus en
zeer voordelig eten, bijvoorbeeld in het
Sydney Central Plaza.
COCKROACH De bijnaam voor de
inwoners van New South Wales.
BRONTE BEACH Minder druk en ook
nog mooier dan het populaire Bondi
Beach.
SYDNEY AQUARIUM Adembenemend. Omringd door koraalrif zwemmen
haaien boven je hoofd.

Beste talenschool
Je krijgt les in een comfortabel en modern
gebouw in Darlinghurst, hartje Sydney. Een
uitgaanswijk die uitpuilt van de restaurants,
winkels, clubs, musea en stadsparken. Alle
lessen zijn van een zeer hoog niveau. Niet
voor niets is onze talenschool geaccrediteerd
door NEAS en al meerdere keren uitgeroepen
tot de beste talenschool.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
• Intensief
• Premium (groeps- en privé
lessen)
• Academisch (intensief of
premium)
• Business English
• Cambridge (Verkorte FCE,
FCE, CAE)

No worries
Van het leven genieten, barbecueën, sporten
en plezier maken. Dat is in een notendop de
Australische cultuur. Om Sydney, elkaar en
deze cultuur te leren kennen, organiseert
de school elke week leuke activiteiten. Zo bezoek je het Opera House, de Harbour Bridge,
Sydney Tower en Darling Harbour. Ook kun je
mee gaan zeilen, voetballen, basketballen,
een concert bezoeken of op excursie naar de
betoverende Blue Mountains.

QUEEN VICTORIA BUILDING Een prachtig
19e-eeuws gebouw in Sydney vol met leuke boetieks.

AUSSIE RULES FOOTBALL De nationale sport.
Erg bijzonder om een wedstrijd mee te maken.

HARBOUR BRIDGE Beklim de bekendste brug ter wereld
en bewonder Sydney vanaf 134 meter hoogte.

TARONGA ZOO Niet alleen voor de
prachtigste inheemse diersoorten, maar
ook voor een fraai uitzicht op de haven,
de Harbour Bridge en het Opera House.
THE ROCKS Een oud district in Sydney
met kleine galerieën, pittoreske marktjes
en klassieke pubs.
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FACTS TALENSCHOOL
door NEAS:
professionele lessen op een
zeer hoog niveau
• Meerdere keren verkozen
tot beste talenschool van het
zuidelijk halfrond
• In hartje Sydney, op loopafstand van de belangrijkste
bezienswaardigheden
• Australische leeromgeving: het
schoolgebouw wordt gedeeld
met de Charles Sturt University
en het Martin College
• Circa 20 klaslokalen, knusse
sfeer en van alle gemakken
voorzien
• Per klas maximaal 15 studenten met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar
• Moderne bibliotheek met leesen aanvullend studiemateriaal
• Studentenlounge, kantine,
keuken, supermarkt, fitness
en studentenservicedesk
• Overal wifi en computerruimte
met internettoegang
• Openbaar vervoer, postkantoor en bank op 5 minuten
lopen
• Geaccrediteerd

Maud volgde de Premiumcursus

“Naast groepslessen kreeg ik elke week ook vijf privélessen. Mijn Engels ging daardoor
met sprongen vooruit. En Sydney is echt geweldig. Australiërs zijn relaxed en je maakt
gemakkelijk contact. Ik wilde echt niet naar huis na mijn taalcursus. Dus ik ben nog
zes maanden gaan rondreizen en werken om meer van dit prachtige land te genieten.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je binnen
40 minuten met de bus, trein
of veerboot.
• Eigen kamer op basis van
logies in een modern studentenhuis van de talenschool.
Midden in het stadscentrum,
op zo’n 15 minuten lopen van
het lesgebouw.
• Een- of meerpersoonskamer
op basis van logies in een
hostel. Douches, toiletten en
keuken deel je met de andere
gasten. De talenschool bereik
je te voet of met het openbaar
vervoer.
• Eigen ruime kamer met
douche en toilet op basis van
logies in een residentie, op
15 minuten loopafstand van
de talenschool. Met airco,
permanent bemande receptie,
bbq-terras, wasmachines en
computers met gratis internettoegang. De compleet ingerichte keuken, woonkamer en
studentenlounge deel je met
zes andere taalstudenten.
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Engels in Canada
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Internationaal

Wonderlijk

VANCOUVER

VANCOUVER

KAAPSTAD

Vancouver heeft internationale allure. En de ligging is geweldig: tussen de
rijzende bergen van de Rocky Mountains en de schilderachtige kust van de
Stille Oceaan. Naast een bruisende studentensfeer biedt multicultureel
Vancouver je een prachtige natuur, veel cultuur, lekker eten en activiteiten
als hiken, skiën en kajakken.

Extreem avontuurlijk

HISTORIE Heerlijk slenteren door de
oude kunstzinnige binnenstad
Gastown.

De adembenemende omgeving schreeuwt om
ontdekt te worden. Dus ontspan op de lange
witte stranden van English Bay, ga skiën op
de olympische berg Cypress Mountain, maak
een dagtrip naar Greater Victoria of geniet
van bovenaf in een watervliegtuig van de
schitterende stad en de talrijke eilandjes.
Sluit je dag af met een oriëntaalse maaltijd in
Chinatown, een van de grootste van NoordAmerika.

VANCOUVER ART GALLERY Bewonder de collectie in een van de grootste
kunstgalerieën van Canada. De vaste
collectie omvat circa 10.000 kunstwerken met meer dan 200 topstukken.
YALETOWN Een van de populairste
wijken in de stad. Met trendy restaurants, bars en hippe boetieks.
VANCOUVER AQUARIUM Niet alleen
een grote toeristische attractie, maar
ook een onderzoekscentrum voor het
behoud en herstel van het rijke water
leven.
CAPILANO SUSPENSION BRIDGE
Geniet van het uitzicht over de
natuur op de 136 meter lange houten
hangbrug.
VANCOUVER ISLAND Verken dit buitengewone eiland met paard en wagen.
CANADA PLACE Prominent gebouw
waarin het World Trade Centre, het
Convention Centre, een hotel en
’s werelds eerste IMAX-bioscoop zijn
gevestigd. Fungeert ook als cruiseschipterminal voor schepen naar Alaska.
GESPOT Vanuit Victoria is walvis spotten op de Pacific Ocean een must.
DAVIE VILLAGE The place to be als je
van uitgaan houdt.
MAPLE LEAF Het blad van de Canadese esdoorn, het nationale symbool.
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Eigentijdse talenschool
De moderne talenschool is er helemaal op ingericht om het maximale uit jouw taalcursus
te halen. Het gebouw ligt tussen de wijken
Oak en Granville, op loopafstand van fijne
winkels, leuke restaurants, het bekende Kitsilano Beach en Granville Island. En met de bus
sta je binnen tien minuten in downtown Vancouver.
FACTS TALENSCHOOL
leraren die
lesgeven op een hoog niveau
• Eigentijdse school met 50 klaslokalen en moderne faciliteiten
• Patio met sofa, mooi uitzicht op
de tuinen
• Vlak bij winkels, restaurants,
het strand en het centraal
station
• Drie computerruimtes met
gratis internettoegang
• Fijn balkon dat een prachtig
uitzicht biedt over de stad
• Twee hippe studentenlounges,
magnetron, koffieapparaten
en snackmachines
• Eén grote computerruimte voor
de lessen en oefeningen
• Professionele

• Groot

projectiescherm voor tv,
games en filmavonden
• Binnenstad Vancouver op tien
minuten met de bus

Astrid volgde de intensieve cursus

“De Canadezen zijn heel vriendelijk en gastvrij. Samen met de onontdekte
natuur, de supergezellige stad en allerlei culturen bij elkaar is dit echt een
geweldige bestemming om je Engels bij te spijkeren. Mijn favoriete plekje?
Het altijd groene Stanley Park. We maakten hier vaak ons huiswerk.”

Spot the spots

VICTORIA & ALFRED WATERFRONT Het historische hart van de
haven. Een toeristische attractie aan
het water tussen Robbeneiland en de
Tafelberg.

Onze talenschool wordt geroemd om de
hoeveelheid extra activiteiten. Een musicalbezoek, een pub night, de Tafelberg beklimmen, djembé leren spelen, bergbeklimmen,
walvis spotten, paardrijden, een strandpicknick en een tour door de townships: er is zo
veel keus. Kortom: de perfecte manier om
Zuid-Afrika, de cultuur en je medestudenten
te leren kennen. En ook je Engels meteen in
de praktijk te brengen.

AVONTUUR Spot walvissen of nog
avontuurlijker: haaien bekijken in zee
vanuit een kooi.
TAFELBERG Voor een prachtig uitzicht
over de stad en omgeving. En je kunt er
zelfs van abseilen!

200%

BUNGEE Spring naar beneden aan een
elastiek in national park Tsitsikamma.

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van volpension. De
talenschool bereik je lopend
of met het openbaar vervoer.
• Gedeelde kamer in een
studentenhuis van de talenschool op basis van logies.
De badkamer, de volledig
ingerichte keuken en de
woon- en eetkamer deel je
met andere internationale
jongeren. Beperkte beschikbaarheid.

KAAPSTAD

Kaapstad is een fenomeen met zijn riante boulevard, stijlvolle muziekbars en fantastische ligging tussen de Tafelberg, Atlantische Oceaan
en uitgestrekte wijnlanden. Ook de indrukwekkende nationale parken,
avontuurlijke wildreservaten, authentieke markten en fraaie stranden
maken van je taalreis een wonderlijke belevenis.

SLAVE LODGE Een van de oudste
gebouwen van de stad, dat diende als
slavenverblijf voor de Nederlandse
Oost-Indische Compagnie, de VOC.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Intensief

Engels in Zuid-Afrika

SOUTH AFRICA NATIONAL
GALLERY Bewonder de collectie van
Zuid-Afrika’s grootste kunstmuseum.
BRAAI Worstjes braaien tijdens de ZuidAfrikaanse variant van de barbecue.
AUTHENTIEK Bezoek de indrukwekkende landjes Swaziland en Lesoto.
KRUGER NATIONAL PARK Spot de
big five in dit wereldberoemde natuurpark.
ROBBENEILAND Ontdek de woelige
geschiedenis op dit wereldberoemde
eiland, de plek waar Nelson Mandela
18 jaar gevangenzat.
CATCH A WAVE Bij Jeffrey’s Bay, vlak
bij Port Elisabeth, the place to be voor
iedere surffanaat.

Professionele talenschool
Je krijgt les in een modern gebouw in hartje
Kaapstad. Een miljoenenstad met een relatief
klein centrum, wat zorgt voor een dorpse
sfeer. De talenschool ligt tegenover de bekende Green Market Square, eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. De docenten
zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan
buitenlanders. Resultaat verzekerd dus!
FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
modern gebouw in hartje
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
centrum, tegenover Green
Market Square
tot extra privélessen)
• Vlak bij trendy jazzclubs,
• Intensief (met mogelijkheid tot
gezellige restaurants en mooie
extra privélessen)
stranden
• Professionele school met
achttien klaslokalen
• Zelfstudieruimte met computers met internetverbinding
• Cafetaria, airconditioning en
gratis wifi
• Gezamenlijke studentenlounge
met volledig ingerichte keuken
• Veel extra activiteiten
• In

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar vervoer.
• Eigen kamer in een residentie
op basis van logies en ontbijt.
In de wijk Sea Point, op een
klein kwartier reizen van de
talenschool. Supermarkten,
banken, restaurants en winkels
op loopafstand. Inclusief
permanent toezicht. De keuken
en lounge deel je met andere
internationale studenten.

Megan volgde de standaardcursus met extra privélessen

“De cultuur, de landschappen en het rijke wildlife zijn echt adembenemend.
Ook zijn de mensen heel vriendelijk en je kunt hier heerlijk eten. Melktaart,
boerewors, biltong en potjekie, ik heb het allemaal geprobeerd!”
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Say what?!

Say what?!

Can
it
or can it not?

WERELDSE VERSPREKINGEN

“I work myself the blubbers.” Oeps…
Aan het gezicht van je gesprekspartner
zie je dat je iets raars hebt gezegd.
Iets hilarisch, want er wordt smakelijk
gelachen om je verspreking. Onze
studenten kunnen erover meepraten,
want als je een nieuwe taal leert, zijn
slip of the tongues onvermijdelijk.
Lees maar.

Say
WHAT?!

I DON’T BELIEVE THAT YOU CAN GET IT FROM THE GROUND

WERELDSE VERSPREKINGEN

Je bedoelt:
ik geloof niet dat je het van de grond kunt krijgen
Je zegt:
ik geloof niet dat de grond je dit geeft
Je moet zeggen: I do not believe you can launch this

I HAVE NOT FALLEN ON MY BEHIND HEAD

THERE IS NOTHING ON THE HAND

Je bedoelt:
ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen
Je zegt:
ik ben niet op mijn achterste hoofd gevallen
Je moet zeggen: do not think I was born yesterday

I DO NOT LIKE HOUSE ANIMALS

Je bedoelt:
er is niets aan de hand
Je zegt:
er ligt niets op de hand
Je moet zeggen: there is nothing to worry about

THREE TIMES IS SHIP RIGHT

Je bedoelt:
ik hou niet van huisdieren
Je zegt:
ik hou niet van huisbeesten
Je moet zeggen: I do not like pets

Je bedoelt:
driemaal is scheepsrecht
Je zegt:
drie keer is schip rechts
Je moet zeggen: three times is a charm

MY FAMILY AND I LIVED MANY YEARS IN THE OUTSIDE WORLD
Je bedoelt:
mijn familie en ik woonden vele jaren in het buitenland
Je zegt:
mijn family en ik leefden vele jaren in de buitenwereld
Je moet zeggen: my family and I lived abroad for many years

WHY IS MR. RIJKENS ON RICE?
DO WE NEED A SANDWALKER?
Je bedoelt:
hebben we een zandloper nodig?
Je zegt:
hebben we iemand nodig die op zand loopt?
Je moet zeggen: do we need an hourglass?

Je bedoelt:
waarom is meneer Rijkens op reis?
Je zegt:
waarom is meneer Rijkens op rijst?
Je moet zeggen: why is Mr. Rijkens traveling?

MY BROTHER LIVES ON ROOMS
CAN IT OR CAN IT NOT?
Je bedoelt:
kan het of kan het niet?
Je zegt:
blik het in of blik het niet in?
Je moet zeggen: is it possible or not?

I HAVE BITTEN MYSELF FAST IN THIS SUBJECT
Je bedoelt:
ik heb me vastgebeten in dit onderwerp
Je zegt:
ik heb mezelf snel in dit onderwerp gebeten
Je moet zeggen: I have dug my feet in

YOU HAVE TO LOOK FURTHER THAN YOUR NOSE IS LONG
MAKE THAT THE CAT WISE
Je bedoelt:
maak dat de kat wijs
Je zegt:
maak dat de kat op die manier
Je moet zeggen: tell that to the marines
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Je bedoelt:
je moet verder kijken dan je neus lang is
Je zegt:
je moet verder zoeken dan je lange neus
Je moet zeggen: do not be so narrow minded

IT’S A MONKEY SANDWICH STORY

I DO NOT WANT TO FALL WITH THE DOOR IN THE HOUSE
Je bedoelt:
ik wil niet met de deur in huis vallen
Je zegt:
ik wil niet herfst met de deur in het huis
Je moet zeggen: I do not want to shoot from the hip

Je bedoelt:
mijn broer woont op kamers
Je zegt:
mijn broer leeft bovenop kamers
Je moet zeggen: my brother lives in a dorm room

DON’T PIN ME FAST ON IT
Je bedoelt:
pin me er niet op vast
Je zegt:
druk me niet snel erop
Je moet zeggen: do not quote me on that

Je bedoelt:
het is een broodje-aapverhaal
Je zegt:
het is een verhaal over broodjes met aap
Je moet zeggen: it is poppycock
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Basisschoolleerlingen leren Engels in Engeland
XAVIER (11) EN GABÒR (9)| TAALREIZEN HASTINGS | ENGELAND

Eerlijk is eerlijk, jonge kinderen
kom je niet heel veel tegen op
een talenschool in het buitenland.
Maar ze zijn er wel! Want ook
basisschoolleerlingen kunnen
met Travel Active in het buitenland een vreemde taal leren.
Kijk maar naar Xavier (11) en zijn
broer Gabòr (9). Zij volgden een
week Engelse les in Hastings.

Frans

Frankrijk
54
56
58
59

Parijs
Nice
Amboise
La Rochelle

Canada

60 Montréal

Zwitserland
61 Lausanne

“IN EEN WEEK HEBBEN WE MEER ENGELS
GELEERD DAN IN TWEE JAAR OP SCHOOL”
AFGELOPEN HERFSTVAKANTIE ZIJN JULLIE IN ENGELAND
BELAND. HOE KWAM DAT ZO?
“Over een paar maanden willen wij met het gezin vrijwilligerswerk
gaan doen in Zambia, ook met Travel Active. Maar dan moeten we
Engels spreken. Het was een heel gedoe om een talenschool
te vinden in Engeland die ook kinderen aanneemt. Maar Travel
Active zorgde daarvoor. Zo kwam het dat wij naar Hastings gingen
om in onze herfstvakantie naar school te gaan.”
WAT WAS JULLIE ERVARING MET DE TALENSCHOOL?
“Op maandagochtend meldden Gabòr en ik ons voor het eerst op
Embassy, de talenschool in Hastings. Een prachtig statig gebouw,
op een mooie plek. We werden vriendelijk ontvangen en iedereen
begroette ons hartelijk. Mama keek even of alles goed ging en
daarna ging zij haar weg. Behalve wij waren er nog een stuk of zes
studiegroepen van ongeveer tien à veertien studenten. En van over
de hele wereld: Guatamala, China, Taiwan, Korea, Rusland en
landen uit het Midden-Oosten. Toch was het een school waar je
al snel iedereen en alle leraren kende en zij ons ook. Wij waren
niet de jongsten op deze school ooit. Er waren eerder nog drie
kinderen van zes jaar geweest.”
WELKE CURSUS VOLGDEN JULLIE?
“Wij kregen privéles, dat kan niet anders met zo’n jonge kinderen.
Onze lerares, Viv, begroette ons vanaf het eerste moment vriendelijk in het Engels. Want Nederlands spreken ze niet. We werden
meteen ondergedompeld. Onze lerares kon heel enthousiast
vertellen en lesgeven. Ook al kenden wij de Engelse taal niet zo
goed, al snel werd duidelijk dat we haar gewoon konden verstaan.
We kregen een toets om ons niveau te testen en diezelfde dag
kregen we in de ochtend nog les. Elke dag van 9.00 tot 13.00 uur
zaten we op school.”
WAT DEDEN JULLIE NA DE LES?
“Hastings is een vrolijk stadje aan zee, met strand, en waar altijd
wat te doen was. En natuurlijk voelden we het typische Engelse
weather. Na elke lesochtend verkenden we de stad en de omgeving. Een wereldberoemd Science Center, een zeeaquarium, de
Smugglers Cave, The Battle of England, dorpjes in de omgeving,

boekhandels, strandwandelingen: we hebben ons geen seconde
verveeld. Ook omdat we genoeg te oefenen hadden voor onze
Engelse taal. Het geleerde konden we meteen ’s middags oefenen.”
JULLIE VERBLEVEN BIJ EEN GASTGEZIN. HOE WAS DAT?
“Elke dag begon met een ontbijt in ons gastgezin en we sloten
af met het avondeten bij ons gastgezin. Daar verbleven niet alleen
het gastgezin met hun kinderen, maar ook nog een Zweedse
studente die er tien maanden zou blijven en drie Duitse jongens
die er maar een paar dagen waren. Soms speelden we met de
Wii of andere games in de huiskamer of praatten we met de mensen die er ook woonden. Er was één regel: in huis mocht je overal
alleen Engels spreken, behalve op je eigen slaapkamer. Echt
vermoeiend soms, maar zo moesten we wel met de taal aan de
slag. Het werkte wel. Want soms beantwoordden we zelfs vragen
van onze moeder per ongeluk in het Engels.”
WAT HEBBEN JULLIE GELEERD?
“We hebben vooral durven spreken, leren luisteren en begrijpen,
gesprekjes leren voeren over allerlei onderwerpen en natuurlijk de
nodige woordjes geleerd. Dit gebeurde via spelletjes, oefeningen,
onderwerpbesprekingen, winkelbezoek en theevisite bij de teacher.
Ze vroeg ons wat onze hobby’s waren en wat wij leuk vonden. Dat
gebruikte ze dan in de les. Dus de lessen gingen allemaal over
onderwerpen die wij leuk vonden, zoals sport, games, Londen,
Science Center, dagelijkse dingen, Griekse mythologie, Egyptische oudheden en de Olympische Spelen. Dat maakte het Engels
leren extra leuk.”
HOE IS HET NU MET JULLIE ENGELSE TAALNIVEAU?
“Na een week hadden we meer Engels geleerd dan in twee jaar
op de basisschool. We zijn in die ene week ook allebei één taalniveau gestegen. Nadien in Londen werd al snel duidelijk hoeveel
we geleerd hadden. Onze vader en moeder hoefden niets meer
te regelen. Wij deden het deze keer voor ze. Openbaar vervoer
regelen, kaartjes bestellen voor het theater, de weg vragen, korte
gesprekjes voeren met Engelsen, audio guides in musea volgen en
zeIfs de musical Mathilda konden we allebei helemaal volgen.
Kortom, we hebben een geweldige week gehad.”

Lieflijk Amboise
(zie pagina 58)
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MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Frans in Frankrijk

EIFFELTOREN Beklim deze wereldberoemde toren en geniet van het
uitzicht over de stad van de liefde.

PARIJS
Amboise

Stijlvol

La Rochelle

Nice

PARIJS

FACTS TALENSCHOOL
door Maison La France,
Français Langue Étrangère en
International Association of
Language Centres
• Ruim dertig jaar ervaring
• Op een rustige plek midden in
de stad, relaxte en levendige
sfeer
• Middelgrote talenschool, acht
tot twaalf studenten per klas
• Twee dependances in typisch
Franse setting, op loopafstand
van elkaar
• Universitair geschoolde docenten die interactie stimuleren
• Metrostation, supermarkt,
banken en wereldberoemde
bezienswaardigheden op
loopafstand

Charmant, elegant en verfijnd. Dat is Parijs. Een wervelende wereldstad
vol kunst, cultuur, musea, galerieën, theaters en entertainment. Ook zijn
er authentieke wijken met kleine, gezellige cafeetjes en restaurants in
overvloed. Kortom: een paradijselijke plek met flair en elan waar jij
perfect Frans leert spreken.
ARC DE TRIOMPHE Een van de
beroemdste monumenten van de stad.
Foto!
CENTRE POMPIDOU Laat een mooie
portrettekening van je maken in dit
toonaangevende centrum voor moderne
kunst.
SEINE Maak een boottocht over dit
wereldberoemde water.
PANTHÉON Ontworpen als kerk,
nu een begraafplaats voor belangrijke
onderdanen van het Franse rijk.
MONA LISA Ga op zoek naar haar
mysterieuze lach in museum het Louvre.

• Erkend

Gekwalificeerde talenschool
Vlak bij de Arc de Triomphe, in het centrum
van de stad, vind je onze erkende talenschool. In een rustige straat nabij Place Victor
Hugo. De school is gemakkelijk te bereiken
met de metro. Er hangt een knusse, relaxte
en levendige sfeer. Bovendien worden studenten gestimuleerd om actief te participeren, hun mening te uiten en deel te nemen
aan bijvoor-beeld rollenspellen.

Vive la vie!
Parijs overweldigt je als het gaat om toeristische trekpleisters. Buiten de lessen om organiseert de talenschool dan ook allerlei activiteiten. Van filmavonden, stadswandelingen en
museumbezoek tot excursies naar Versailles
en Disneyland Parijs. En wat denk je van een
wijn- of chocoladeproeverij? Of tripjes naar
Normandië, Bretagne en de eeuwenoude kastelen aan de Loire? Interessante uitjes waar jij
de Franse cultuur, de omgeving van Parijs en je
medestudenten goed leert kennen.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
• Premium

NOTRE-DAME Bestudeer in deze vroeggotische
kathedraal drie relikwieën van Christus: de
doornenkroon, een stuk uit het kruis en een van
de nagels waarmee Christus gekruisigd werd.

MUSÉE D’ORSAY Bewonder de 19eeeuwse sculpturen en impressionistische schilderijen in dit populaire Parijse
museum.
MADELEINE Een van de bekendste
kerken van Parijs. Gewijd aan Maria
Magdalena.
CHAMPS-ÉLYSÉES Wandel over deze
duurste winkelstraat van Parijs.
QUARTIER LATIN Eet een overheerlijke crêpe in deze kunstenaarswijk.
MONTMARTRE Strijk hier neer op een
terrasje nadat je de schitterende basiliek de Sacré-Coeur hebt bezocht.
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Roxan volgde de standaardcursus met extra privélessen

“Het is echt magisch om de Eiffeltoren en Arc de Triomphe elke dag te kunnen
zien. En de Franse cultuur is een cultuur vol trots. Over koetjes en kalfjes praten
is de Fransen vreemd, dus met deze uitdagende taalcursus praatte ik snel een
zinvol woordje mee.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar vervoer.
• Eenpersoonskamer (vanaf
18 jaar) op basis van logies en
ontbijt in een grote residentie
in een rustige buitenwijk van
Zuid-Parijs. Op zo’n veertig
minuten met de metro van de
talenschool. De kamer heeft
een badkamer, toilet, telefoon
en is inclusief bedlinnen,
hand-doeken en dagelijkse
schoonmaak. Faciliteiten als
een televisiekamer en ont
moetingsruimte deel je met
andere internationale studenten. In de lobby is wifi.
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MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Frans in Frankrijk

Parijs
Amboise

Weelderig

La Rochelle

NICE

NICE

FACTS TALENSCHOOL
door Maison La France,
Français Langue Étrangère en
International Association of
Language Centres
• Een van de meest succesvolle
Franse talenscholen in
Frankrijk
• Midden in historisch Nice,
op loopafstand van het strand
• Middelgrote school met 17
lokalen, 8 tot 12 studenten
per klas
• Lessen door professionele
docenten, in totaal circa 400
studenten
• Gezellige en goede sfeer
• Mediatheek, wifi en nabij
treinstation

Nice is de hoofdstad van de Franse Rivièra. Dankzij de ligging aan de
Côte d’Azur is het is een ideale mix van zon, zee en strand. Maar Nice heeft
meer: een pittoresk historisch centrum, talloze musea en een heerlijke
mediterrane keuken. Weelde en luxe zie je overal, want onder de jetset is
dit typisch Franse stadje mateloos populair.

• Erkend

SLENTEREN Zien en gezien worden
op de Promenade des Anglais, de
boulevard langs het strand.
MUSEA In Frankrijk heeft alleen
Parijs meer musea en andere culturele
bezienswaardigheden dan Nice.
COURS SALEYA Bekendste openluchtbloemenmarkt. Een kleurrijke plek waar
je meer dan bloemen vindt.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
• Premium
• Frans + Cultuur (koken)

MUSÉE MATISSE Bekijk schilderijen
en beeldhouwwerken van de Franse
kunstschilder Henri Matisse.
RUSSISCHE KERK De op een na
oudste Russisch-orthodoxe kerk in WestEuropa en naar men zegt ook het
grootste Russisch-orthodoxe bouwwerk
buiten Rusland.

SHOPPEN Doe je in Rue
de France en Rue Masséna.

MUSÉE MARC CHAGALL Een must
see voor elke bezoeker van Nice.

Dompel je onder

PLACE MASSÉNA Vier carnaval op
dit centrale stadsplein.
ZONNEN In alle rust genieten van de
zon op een van de vele privéstranden.
MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART
CONTEMPORAIN Bezoek dit museum,
ook bekend als MAMAC, voor moderne
en hedendaagse kunst.
LA COLLINE DU CHÂTEAU Beklim
deze heuvel voor een prachtig uitzicht
over de stad.
SPORTEN Sta op een board in het
blauwe zeewater, ga mountainbiken in
de bergen en maak een wandeling over
het schiereiland Cap Ferrat. Alles kan!
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Succesvolle talenschool
In hartje Nice, midden in het historische centrum, ligt onze geaccrediteerde en succesvolle
talenschool. Hier betrekken gespecialiseerde
docenten Frans als vreemde taal je actief bij de
les. Door te vragen naar je mening en je uit te
nodigen voor rollenspellen. Was het een pittige
dag? Koel dan af op Baie des Anges. Binnen
een paar minuten lopen sta je op dit bekende
strand met je voeten in het zand.

Nice is een toeristische trekpleister waar je
heerlijk kunt dwalen door het oude centrum
met zijn sfeervolle straten, leuke terrasjes,
gezellige eethuisjes en mooie boetieks. En in
de trendy clubs in de haven kun je heerlijk
dansen. Met school maak je een stadstour,
bezoek je een museum, ga je beachvolley
ballen, volg je kooklessen en geniet je van
Franse klassiekers tijdens filmavonden. Ook
maak je dagtripjes naar mondain Cannes en
prinsdom Monaco.

Aiden volgde de cursus Frans + Cultuur (koken)

“Nice is ideaal voor studenten die willen genieten van een bruisend uitgaansleven,
prachtige stranden en een typisch Franse setting. Mijn hobby is koken, dus toen ik
zag dat ik hier mijn taalcursus kon combineren met kooklessen over de Franse keuken,
was de keuze snel gemaakt.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen studio op basis van
logies in een residentie met
internet, zo’n 25 minuten lopen
van de talenschool. De studio
is tussen de 15 en 18 m2 groot
en heeft een bed, bureau,
douche, toilet en een kitche
nette met magnetron, fornuis,
koelkast en wasbak. Inclusief
beddengoed. Faciliteiten als
een wasserette deel je met je
huisgenoten.
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MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Frans in Frankrijk

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Parijs

Frans in Frankrijk
Amboise

AMBOISE

Lieflijk

Pittoresk

La Rochelle

Nice

AMBOISE

LOIREDAL Ontdek de prachtige
omgeving op de fiets.

Kleinschalige talenschool

PAGODE DE CHANTELOUP Bewonder boven op de 44 meter hoge pagode
het schitterende panorama over de
Loirevallei.

De talenschool in Amboise stelt alles in het
werk om te zorgen dat jij de omgeving, de
cultuur en je medestudenten leert kennen.
Zo organiseert de school een stadswandeling, een wijnproeverij, een filmavond en
bezoek je met een gids het kasteel dat hoog
op een rots staat. Ook kun je deelnemen aan
leuke dagtripjes naar romantisch Parijs en
imposant Tours.

CHOCOLADE Smelt ze op je tong:
Amboisine chocolaatjes van Chocolaterie Bigot.
ÉGLISE SAINT-DENIS In deze
twaalfde-eeuwse kerk doen levensgrote
gekleurde beelden een beroep op je
gevoel.
PARC DES MINI-CHÂTEAUX
Madurodam, maar dan op z’n Frans.
De mooiste kastelen van de Loire in
miniatuur.
MUSÉE DE L’HÔTEL DE VILLE
Een gebouw vol geschiedenis met
kunstwerken van de grote Da Vinci.
CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ
Een beschermd historisch monument,
waar Leonardo da Vinci tot zijn dood
heeft gewoond.
KASTELEN Chenonceau, Chambord
en Villandry: kastelen die je bezoek
meer dan waard zijn.
FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE
RENAISSANCE
Beleef de renaissance op dit Europese
muziekfestival. Elk jaar in september.
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FACTS TALENSCHOOL
in het centrum van
de stad
• Vlak bij de Loire, het kasteel
en het winkelcentrum
• Zeer persoonlijke sfeer,
iedereen kent iedereen
• Kleine school met zeven
lokalen
• Studieruimte inclusief audioapparatuur, kleine bibliotheek,
computerruimte met gratis
internet en loungeruimte met
piano
• Accommodatie, banken,
bioscoop en supermarkten op
loopafstand
• Gesloten van half oktober t/m
half januari
• Midden

Altijd iets te doen
Vooral in de zomer is La Rochelle een favo
riete strandbestemming. Ook de zeilshow
Le Grand Pavois trekt in het najaar veel
bezoekers. Maar of het nu wel of geen
seizoen is, de talenschool organiseert het
hele jaar door iets leuks. Wat denk je van
een stadstour, een bioscoopavond, een
strandwandeling, een zeilexcursie en een
beachvolleybalwedstrijd? Ook nemen zij je
mee naar de oude forten in de omgeving.

WATERSPORTEN Zeilen, windsurfen
en zwemmen: alles kan!

Geniet van alles

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid
tot extra privélessen)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen kamer in een gezellige
residentie (vanaf achttien jaar)
op basis van logies, op loop
afstand van het centrum en de
talenschool. De kamer heeft
een douche en toilet. De keuken, computerruimte, wasserette en cafetaria met bar en
receptie deel je met andere
studenten. Er is een internetverbinding en de residentie
organiseert diverse activiteiten.

Senne volgde de standaardcursus

“Je leert de Franse cultuur en mentaliteit goed kennen, want Amboise is
een typisch Frans stadje. Het is klein en er hangt een sfeer van
‘ons-kent-ons’. En als je de grotestadssfeer wilt ervaren, dan sta je binnen
een uur in hartje Parijs!”

Nice

In het pittoreske havenstadje La Rochelle zie je de zon in de zee zakken
met je studieboek Frans in de hand. Deze plaats heeft alles. Van een
historisch centrum, moderne buitenwijken en populaire stranden tot legio
entertainment en een gezellige winkelstraat. In de bars en restaurants
geniet je van de smakelijke cuisine Française.
TOUR SAINT-NICOLAS Middeleeuwse vestingtoren. Een van de iconen van
La Rochelle.

In het midden van de stad en op loopafstand
van de Loire, het kasteel van Amboise en
het knusse winkelcentrum vind je onze talenschool. In een fraai gerenoveerd oud herenhuis. Het is een kleine school waar echt iedereen elkaar kent. Contact met je docenten en
medestudenten is dan ook zo gelegd.

La Rochelle

LA ROCHELLE

Aan de zuidoever van de Loire ligt het charmante Amboise. Een typisch
Frans stadje dat vooral bekendstaat om zijn prachtige kasteel en vele
chateaus. De familiaire sfeer, het middeleeuwse karakter en het gezellige
centrum met zijn nauwe straatjes zorgen ervoor dat jij je heel snel thuis
voelt.
CHÂTEAU D’AMBOISE Observeer de
loop van de Loire vanaf dit prachtige
kasteel, dat op een rots hoog boven de
stad uittorent.

Parijs

KATHEDRAAL SAINT-LOUIS
Bestudeer de mooie kapellen en kleurrijke glas-in-loodramen van dit 18eeeuwse Franse nationaal monument.
AQUARIUM In deze unieke vissen
dierentuin krijg je het gevoel te wandelen over de zeebodem.
TOUR DE CHAÎNE Beklim de top
voor een magnifiek uitzicht over de zee,
de haven en de stad.
PARKEN Huiswerk maken? Strijk dan
neer in een van de schitterende parken.
MUSÉE DES BEAUX ARTS
Aanschouw de fraaie collectie Europese
schilderijen uit de vijftiende tot midden
twintigste eeuw.
JAZZ Geef je over aan de muziek
tijdens het jazzfestival Entre les Deux
Tours.
PLACE BARENTIN Pak hier samen
met je internationale vrienden een
terrasje.
EILAND Maak een boottocht langs
de eilandjes Île de Ré, Île d’Aix en Île
d’Oléron.

Vrijzinnige talenschool
Op loopafstand van het strand, op zo’n tien
minuten fietsen van het oude centrum, vind
je onze talenschool. In een modern gebouw
met veel lichtinval, een fraaie inrichting en
een aangename sfeer. Dankzij de praktische
faciliteiten wordt het jou als student heel
gemakkelijk gemaakt. En is het lekker weer?
Dan krijg je misschien zelfs les op het strand.
FACTS TALENSCHOOL
bij het strand, in het iets
modernere gedeelte van de
stad
• Historisch centrum op circa
tien minuten fietsen
• Gezellige school met achttien
klaslokalen
• Cafetaria – met piano – voor
ontbijt en lunch
• Multimediaruimte, computer
lokaal met gratis internet,
overal wifi, zonnedak en grote
buitenruimte.
• Mogelijkheid om een fiets te
huren.
• Vlak

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar
vervoer.

• Eigen

kamer of studio – vanaf
achttien jaar – in een residentie
op basis van logies (inclusief
ontbijt in de zomer), op loop- en
fietsafstand van de talenschool.
De kamer (juli-augustus) heeft
een douche, toilet en kabel
internet. De keuken, wasmachines, drogers en televisiekamer
deel je met andere studenten.
Wifi bij de receptie. Een studio
(niet beschikbaar in de zomer)
beschikt over een kleine zithoek,
badkamer, koelkast, magnetron, televisie en keuken. Inclusief schoonmaak.

Jasmijn volgde de intensieve cursus met privélessen

“Ik heb altijd een zwak gehad voor de Franse taal. Ik vind ‘m romantisch
en melodieus klinken. Dankzij de leraren lukt het mij om bijna accentloos
te spreken. Dat is ook mijn doel. Want als ik op de lokale markt streek
producten koop, wil ik niet dat ze horen dat ik uit het buitenland kom.”
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Frans in Canada

Smeltkroes

Levendig

Na Parijs is Montréal de grootste Franstalige stad. Hier spreken de inwoners
Frans, denken ze in het Engels en leven ze Canadees. Smeltkroes Montréal
heeft het grootste aantal oude gebouwen van Noord-Amerika, veel boetiekjes en een grote variëteit aan restaurants en barretjes. Ook is het de plek
voor echte festival- en cultuurliefhebbers.

Zwitserland is zoveel meer dan jodelen, geiten, bergen, kaas, chocolade en
(paarse) koeien. Het grenst aan vele landen en er worden maar liefst vier
talen gesproken. Universiteitsstad Lausanne ligt aan het meer van Genève
en is omringd door bossen, weides en wijngaarden. Het is een levendige
plaats voor studenten Frans die net even wat anders willen.

MONTRÉAL

MONTRÉAL

Op avontuur

BASILIQUE NOTRE-DAME DE
MONTRÉAL Vergaap je aan het grootse en kleurrijke interieur van deze
neogotische kerk in de historische wijk
Vieille Montréal.
CATHÉDRALE MARIE REINE DU
MONDE De derde grootste kerk van de
provincie Québec. Zien!
ORATOIRE SAINT-JOSEPH De locatie
van geloof, cultuur en geschiedenis.
Sluit je aan bij de twee miljoen bezoekers die dit beeldbepalende gebouw
per jaar bezoeken.
PARC DE MONT-ROYAL Voor een
waanzinnig uitzicht over de stad.
JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
Laat je overweldigen door deze kleur
rijke oase. Erkend als een van de grootste ter wereld.
BIODÔME DE MONTRÉAL Loop door
de replica’s van de vier ecosystemen in
het noorden van Amerika.
HÔTEL DE VILLE Ontdek het
imposante stadhuis met zijn herken
bare groene dak.
LA VILLE SOUTERRAINE Wandel door
de ‘ondergrondse stad’ van Montréal,
meer dan 32 kilometer aan gangen…
PLACE DES ARTS Kijk je ogen uit
tijdens een voortreffelijke voorstelling
van het Canadese ballet, het symfonieorkest of de opera.
SUPERSNEL Vaar met een speedboot
over de stroomversnellingen van de
rivier de St-Laurent.
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Frans in Zwitserland

Professionele talenschool

Het hele jaar door worden er openluchtevenementen georganiseerd. Van opzwepende
concerten tot culturele festivals. Heb je even
genoeg van de stadse sfeer? Trek er dan op
uit in de feeërieke natuur. Ook de talenschool
neemt je mee op pad. Voor een stadswandeling, een museumbezoek, een feestavond,
een schaatsuitje en een kasteelexcursie.
Maar ook tripjes naar Toronto, Niagara Falls,
New York, Québec en Ottawa staan op het
programma!

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
het centrum, vlak bij
(zie pagina 10)
• Standaard
winkels, restaurants, bars en
• Intensief
een cafetaria
• Professionele en gezellige
school met 26 klaslokalen
• Capaciteit van 350 studenten
per dag, gemiddelde leeftijd is
25 jaar
• Gedeelte voor Engelse taalcursus en gedeelte voor Franse
taalstudenten
• Cyberlounge met gratis internet
• Ruime studentenlounge met
keukentje en magnetrons
• Overal wifi
• In

LAUSANNE
CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME
Kijk naar een van de duurste – met
7.000 pijpen – kerkorgels ter wereld
in deze grootse kathedraal.
CULINAIR Proef Kohlwurst mit
Lauchgratin, gekookte worst met
gegratineerde prei.
OLYMPISCH MUSEUM Met tijdelijke
en permanente tentoonstellingen
over sport en de Olympische Spelen.

Gerenommeerde talenschool
Onze talenschool ligt in het centrum van de
stad – in een winkelstraat vlak bij het station
– en heeft een zeer goede reputatie. In het
moderne gebouw is het grootste instituut
voor volwassenenonderwijs in Zwitserland
gevestigd. De inrichting, met bijvoorbeeld
een state-of-the-art fitnessclub, zorgt ervoor
dat je makkelijk contact legt met andere studenten. Maar ook met de lokale bevolking.

200%

Kiezen maar
Met de Alpen op de achtergrond domineert
de grootste gotische kathedraal van Zwitserland het middeleeuwse stadje Lausanne.
Sport en cultuur zijn hier belangrijk. Niet voor
niets organiseert de talenschool veel extra
activiteiten. Wat denk je van een fondueavond, een stadswandeling, een picknick,
een bowlinguitje en een filmfestijn? Of kies je
voor een cursus dans, koken, kunst, computeren, relaxation & yoga of beauty & makeup? Weet je het al?

FEEST Swing in juni mee op het
stadsfeest Fête de Lausanne.

Onze talenschool is gehuisvest op de bovenste
verdieping van een modern winkelcentrum.
Dus dicht bij restaurants, barretjes en boetieks. De school is uitgerust met de modernste
faciliteiten en de sfeer is gezellig en professioneel. Op welk niveau je ook les krijgt, alle gecertificeerde docenten zijn gespecialiseerd in
het lesgeven aan buitenlanders.

MUSÉE DE L’ELYSÉE Bewonder
100.000 momentopnames in een van
de eerste fotografiemusea in Europa.
MUZIEK Luister naar de straatmuzikanten op de Place St-François.
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar
vervoer.
• Eigen kamer in een residentie
in downtown Montréal op
basis van logies, op zo’n 20 à
45 minuten reisafstand van de
talenschool. De douches, toiletten, woonkamer en volledig
ingerichte keuken deel je met
andere studenten. Wasfaciliteiten zijn in de buurt of in het
gebouw aanwezig.

Renske volgde de intensieve cursus

“In Montréal is van alles te beleven. Van lekker eten in Quartier Latin,
zonnen op het nepstrand Urban Beach, naar een ijshockeywedstrijd
van Canadiens de Montréal en shoppen in Rue Sainte-Catherine tot
exposities bezoeken, fietstochtjes maken en deelnemen aan de Cultuuren Fijnproef Tour door het oude Montréal.”

LAUSANNE

MUSÉE DE L’ART BRUT Meer dan
63.000 werken van vierhonderd verschillende makers. Buitenbeentjes, die stuk
voor stuk kampen met psychiatrische
problemen.
PLIÉ Bezoek het wereldberoemde
Béjart Ballet.
FONDATION DE L’HERMITAGE
Laat je inspireren door de wisselende
kunstexposities. Het uitzicht over het
meer van Genève en de kathedraal
werd vereeuwigd in een schilderij.
ÉGLISE ST-FRANÇOIS Ontdek deze
mooie kerk. Ooit gebouwd als onderdeel van een klooster.

FACTS TALENSCHOOL
het centrum: nabij winkels,
restaurants en het station
• Makkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer
• Lessen vol structuur in tien
moderne klaslokalen
• Gediplomeerde leraren,
gespecialiseerd in het les
geven aan buitenlanders
• Multimediaruimte, zelfstudie
lokaal, studentenlounges en
gratis wifi
• Cafetaria, winkels en bank op
de begane grond
• In

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra privélessen)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

Cynthia volgde de standaardcursus

“Met school bezocht ik Genève, Gruyère en het Olympisch Museum.
Ook maakten we een skitrip en een Alpentour en namen we deel aan een
wijnproeverij. Zwitsers zijn heel vriendelijk. Ze weten ook wat feesten is.
Elke week is er wel een traditioneel festival waar iedereen in
klederdracht of kostuum naartoe gaat.”
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AAN TAFEL

LEKKER ‘CULTURELLEN’
In het buitenland is er geen Hollandse hagelslag, drop, muisjes, stroop, kaas of brood
te bekennen. In plaats daarvan maak je kennis met smakelijke en soms ook minder
smakelijke gerechten. Om je alvast te laten wennen, geven wij je zes lekkere recepten
van lokale dishes. Dus: start je taalreis al voor vertrek en leef je uit in de keuken.
Buon appetito!

Engeland | Toad in the hole
(Engelse ovenschotel)
-

Wat heb je nodig?
2 grote rode paprika’s, zaden verwijderd,
in brede reepjes
2 rode uien, in dunne halve ringen
2 theelepels gedroogde Provençaalse kruiden
25 gram zwarte olijven zonder pit, in plakjes
(optioneel)
2 theelepels olijfolie
8 varkenssaucijsjes
125 gram bloem
1 ei
3 dl halfvolle melk

Hoe ga je te werk?
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Schep de paprika’s, uien, kruiden, olijven
(als je die gebruikt) en olijfolie door elkaar in een diepe braadslee van
ca. 23x30 cm. Spreid het mengsel uit over de bodem.
Knijp de saucijsjes in het midden in, draai de helften ten opzichte van elkaar
en knip ze door, zodat je zestien kleine saucijsjes krijgt. Verdeel ze over het
groentebedje in de braadslee en plaats ze 15 minuten in de oven, of tot de
saucijsjes licht kleuren.
Zeef ondertussen de bloem in een kom en maak een kuiltje in het midden.
Breek hierboven het ei en voeg een scheutje melk toe. Werk geleidelijk de
bloem door het ei-melkmengsel, zodat een glad mengsel ontstaat. Klop er
de resterende melk door tot je een glad beslag hebt.
Schep de groenten om en keer de saucijsjes. Schenk het beslag erover.
Zet de braadslee nog 35 tot 40 minuten in de oven, tot het beslag goudbruin
en gerezen is en de saucijsjes goudbruin kleuren. Serveer direct.
Aantal personen: 4

Spanje | Gazpacho
Wat heb je nodig?
- 4 flinke vleestomaten
- 1 rode paprika
- 1 groene paprika
- 1 komkommer
- 2 uien
- 100 gram broodkruimels
- 3 witte boterhammen,
zonder korstjes
- 1 dl rode wijn
- 4 dl water
- 2 eetlepels wijnazijn
- 7 eetlepels olijfolie
- 2 teentjes knoflook
- tabasco
Hoe ga je te werk?
Zet een pannetje met water op en breng dit aan de kook.
Hou de tomaten ruim 10 seconden in het kokende water
en laat ze daarna schrikken onder de koude kraan of in
een bak met ijskoud water. Verwijder de velletjes van de
tomaten, snij ze door, verwijder de zaadjes en zaadlijsten
en snij ze in stukken.
Giet op een bordje de wijn en laat daarin de broodkruimels
weken. Was de paprika’s, snij van elke kleur alvast de helft
in kleine blokjes om later te serveren bij de soep. Snij de
andere helft – zonder de zaadlijsten – in grove stukken.
Schil de komkommer en doe hetzelfde als met de paprika.
Snipper de helft van de ui en doe de rest in grove stukken
bij de andere groentes.
Maal in de keukenmachine of blender eerst de brood
kruimels, voeg vervolgens de grof gesneden groentes toe,
daarna het water, de azijn en 4 eetlepels olijfolie (scheutje
voor scheutje toevoegen) en laat draaien tot je een soepje
hebt. Pers de knoflook boven de soep uit en voeg tabasco
naar smaak toe.

Brazilië | Visstoofpot
Wat heb je nodig?
- 4 zeebaarsfilets
- zout naar smaak
- 3 teentjes knoflook, uitgeperst
- 4 eetlepels limoensap
- 3 eetlepels extra vergine olijfolie
- 3 eetlepels geraspte ui
- 3 eetlepels palmolie
- 1 grote ui, in ringen
- 200 ml kokosmelk
- 230 ml water
- 1 groene paprika, gesneden
- 1 rode paprika, gesneden
- 2 tomaten, in plakken (zonder zaadjes)
- 1/2 bosje lente-ui
- 1 bosje verse koriander, fijngehakt
Hoe ga je te werk?
Spoel de vis af onder stromend water en dep droog.
Bestrooi met zout en knoflook en schenk het limoensap
erover en laat 30 minuten marineren.
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog
vuur. Voeg de geraspte ui toe en bak dit een paar seconden.
Voeg de vis met de marinade toe en bak dit een paar
minuten.
Voeg de palmolie, uienringen, kokosmelk en water toe.
Laat 15 minuten zachtjes koken. Voeg de paprika, tomaten,
koriander en lente-ui toe. Doe een deksel op de pan en laat
nog 5 minuten koken. Serveer direct, met rijst of kokosrijst.
Aantal personen: 4

Laat de soep in de koelkast door en door koud worden.
Maak de croutons: snij het brood in kleine blokjes en bak
ze even in 3 eetlepels olijfolie.
Serveer de soep samen met alle bakjes met fijngesnipperde
groentes en de croutons. Eventueel met nog een paar
geprakte hardgekookte eieren voor in de gazpacho. Naar
smaak kan er tabasco worden toegevoegd.
Aantal personen: 4
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Australië | Kangoeroelasagne
-

Wat heb je nodig?
750 gram kangoeroevlees
1 grote ui in kleine stukjes gesneden
2 teentjes geperste knoflook
500 gram chutney van trostomaten
100 ml merlot
30 gram (2 eetlepels) tomatenpuree
5 gram (1 theelepel) wildfire (Australisch kruid)
1 pak lasagnebladen
300 ml bechamelsaus
5 gram (1 theelepel) citroenmirte
250 gram geraspte mozzarellakaas
125 gram Parmezaanse kaas
zout naar smaak
1 grote sauspan
1 lasagneschaal

Nieuw-Zeeland |
Nieuw-Zeelandse pavlova

Canada | Maple syrup-soep
(Met Goudse kaas!)

(Nationaal dessert)

Hoe ga je te werk?
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Bak het kangoeroevlees op een
middelmatig vuurtje samen met de uitjes en de knoflook totdat het vlees
bruin is. Roer dan de tomatenpuree en de wijn erdoor. Kook het geheel tot
het een dikke pasta begint te worden. Roer nu de tomatenchutney en de
wildfirekruiden er goed doorheen. Laat het geheel ongeveer 25 minuten
zachtjes pruttelen. Roer regelmatig. Voeg naar smaak wat zout toe.
Bereid de bechamelsaus volgens de instructies op de verpakking. Mix voor
extra smaak de citroenmirte erdoor tijdens het afkoelen.
Vet een lasagneschaal lichtjes in met boter. Verdeel een klein beetje van de
kangoeroesaus over de bodem van de schaal. Daaroverheen komt een laag
lasagnebladen. Bedek ze met een beetje bechamelsaus. Doe daarover weer
een laag kangoeroesaus plus een dun laagje mozzarellakaas. Herhaal deze
stappen tot de lasagneschaal gevuld is. Eindig met een laagje bechamelsaus
met wat Parmezaanse kaas erop.
Zet de schaal ongeveer 35 tot 45 minuten in de oven tot de bechamelsaus
een lekker gouden kleurtje krijgt. Strooi er nog wat wildfirekruiden over en
laat de schaal 10 minuutjes staan voordat je hem opdient.
Aantal personen: 8

-

Wat heb je nodig?
4 eiwitten (van 4 grote eieren)
225 gram witte basterdsuiker
1/2 theelepel vanille-extract
1 eetlepel maïzena

Voor de vulling:
- 400 ml slagroom
- 750 gram zacht fruit
(aardbeien, frambozen,
zwarte bessen, passievrucht)
- Poedersuiker
Hoe ga je te werk?
Verwarm de oven voor op 150°C.
Knip van bakpapier een rondje van 25 cm. Doe de eiwitten
in een grote, schone kom en klop ze stijf met een mixer.
Voeg langzaam – lepel voor lepel – de suiker toe. Klop
steeds enkele seconden na elke schep suiker voor meer
volume en om het eiwit stijf en glanzend te krijgen. Als laatste klop je het vanille-extract en de gezeefde maïzena door
het mengsel.
Leg het ronde bakpapier op de bakplaat en spatel het eiwit
erop. Maak een uitholling in het midden om een ‘nestje’ te
maken. Plaats de bakplaat in het midden van de oven totdat de buitenkant van de pavlova licht gekleurd en knapperig is. Zet de oven na een uur uit en laat de pavlova nog een
uur in de oven staan om inzakken te voorkomen.

-

Wat heb je nodig?
75 gram ongezouten boter
1 eetlepel bieslook
3 sjalotjes, fijngesneden
3 tenen knoflook, fijngesneden
300 gram portobelloof kastanjechampignons
8 dl kippen- of groentenbouillon
2 eetlepels bloem
1 theelepel zeezout
300 gram Goudse kaas, geraspt
1 bosje bladpeterselie, gehakt
60 ml maple syrup
Hoe ga je te werk?
Smelt de boter en bak hierin de sjalotjes, knoflook,
paddenstoelen en bieslook circa 10 minuten. Haal de pan
van het vuur en voeg de maple syrup en de bouillon toe.
Meng de bloem met wat water en voeg toe. Zet de pan
op laag vuur en laat het geheel ongeveer 20 minuten
pruttelen. Voeg als laatste de kaas toe en roer tot deze
gesmolten is. Verdeel de soep over 4 voorverwarmde
borden of kommen en strooi de peterselie erover.
Serveer met bannock (soort stokbrood).
Aantal personen: 4

Haal de pavlova uit de oven en laat hem afkoelen. Haal
twee uur voor het serveren het bakpapier voorzichtig ervan
af en leg de pavlova op een mooi bord. Klop de slagroom
stijf en vul de pavlova hiermee vlak voor het serveren.
Decoreer met fruit en strooi er met een zeefje poedersuiker
overheen.
Aantal personen: 6-8

Bron:

receptenwereld.nl
kook.rubriek.nl
www.allrecipes.nl
www.spaanse-recepten.com
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Juul | Spaans in Madrid, Spanje:
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Heel leuk, al die verhalen over Taalreizen, maar hoe ziet een typische dag van een student er nu echt uit?
Speciaal voor jou beschrijft Juul hoe een normale dag in Madrid eruitziet.
Rond een uurtje of 10.00 gaat mijn wekker.
Ik word heerlijk relaxt wakker, zet mijn laptop
aan en ga op mijn gemakje ontbijten. Daarna
heb ik nog voldoende tijd om dingetjes voor
mezelf te doen zoals hardlopen bij ‘El Templo
de Debod’, wasjes draaien of eventueel ochtendshoppen.
Ik woon in hartje Madrid dus alles is op loopafstand. Met het nog prachtige weer halverwege oktober sla ik de metro liever over. Ook
neem ik vaak nog even de tijd om in de tuin
van het ‘Palacio Real’ mijn huiswerk te maken
en een beetje mijn Spaanse grammatica door
te nemen.
Rond 13.00 uur vertrek ik lopend richting
school. Er zijn ochtend- en middaggroepen.
Ik zit in een middaggroep en heb iedere dag
van 13.30 tot 18.30 uur les. Ik vind het erg

leuk om naar school te gaan. De leraren zijn
supertof! Ze weten goed hoe ze les moeten
geven en hebben vooral ook veel humor.
Om 13.30 uur heb ik een uur cultuurles. Hier
wordt echt over van alles en nog wat gepraat:
de geschiedenis, de taal, gewoonten, religieuze feesten, de gastronomie en wat er bijvoorbeeld te doen is in Madrid. Daarna
heb ik twee keer twee uur les van twee verschillende leraren die elkaar goed aanvullen
wat betreft grammatica. Zoals de naam van
de cursus al zegt, is het ‘intensive’, maar ik
ga echt met plezier naar school.
Om 18.30 uur ga ik naar huis en omdat
ik dan toch wel erg moe ben, hou ik een ietwat late siësta. Meestal kan ik niet zo goed
besluiten wat ik die avond ga doen aangezien
er zoveel mogelijkheden zijn. Via sociale
media, mijn huisgenootjes en contacten met

Nicaragua

studiegenootjes is er altijd wel iets te beleven. Daarnaast leer je bijna elke avond wel
weer nieuwe mensen kennen als je met een
groep tapas gaat eten of uitgaat.
Als ik besluit geen tapas te gaan eten, heb
ik nog voldoende tijd om boodschappen te
doen, te koken en te oriënteren op waar ik zin
in heb die avond. Misschien wel nog even wat
series kijken of eventueel avondshoppen.
Spanjaarden eten pas rond een uurtje of
22.00 - 23.00 uur. Meestal vertrek ik rond
deze tijd naar een bar om gezellig wat te gaan
drinken. Om 02.00 uur is het pas tijd om
naar een club te gaan. Maar het kroegen en
tapas eten is net zo leuk. Van dit leven kan ik
denk ik nooit genoeg krijgen!

94 Granada

Spaans
Authentiek Sevilla
(zie pagina 76)
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MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Salamanca

Spaans in Spanje

MADRID
Valencia

Sevilla

Verrassend

Cádiz

GRAN VÍA Winkels, winkels en nog eens winkels.

Kennismaken met elkaar, de stad en de
Spaanse cultuur. Dat is het doel van de
Madrileense talenschool. Daarom organiseert
zij wekelijks allerlei activiteiten. Zo kun je
mee op excursie naar typisch Spaanse steden
als Toledo, Granada of Sevilla. En met school
maak je ook een stadswandeling en een
tapastour. Of je brengt een bezoek aan de
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Warner Bros Amusement Park.

PRADO MUSEUM Vergaap je aan
topstukken als de Tuin der lusten van
onze eigen Jeroen Bosch.

Tenerife

FACTS TALENSCHOOL
met het keurmerk Instituto Cervantes
• Grote moderne school met
veertig klaslokalen
• Internationaal erkende
cursussen
• In het centrum, op loopafstand
van de wijk Malasaña
• Professionele leraren met
Spaans als moedertaal
• Internationale en lokale studenten, in totaal vierhonderd
• Multimediabibliotheek, overal
wifi, studentenlounge, airconditioning en computerruimte met
gratis internettoegang
• Vlak bij de metro en pal naast
de bushalte
• Onderscheiden

Muy bien

PALACIO REAL Met een oppervlakte
van 135.000 m2 en ruim 3.400 kamers
is dit het grootste koninklijk paleis van
Europa.

Granada

Marbella

MADRID

Historische gebouwen, levendige parken en overweldigende kunstschatten. Welkom in Madrid! Een karakteristieke stad waar de regering, het
parlement en de koning zetelen. In deze Spaanse hoofdstad vol romantiek,
elegantie en sfeer valt van alles te beleven. Ook leer je een wereldtaal
spreken op een erkende talenschool. ¿Hablas español?

Barcelona

Erkende talenschool
PLAZA PUERTA DEL SOL Ontmoet
je medestudenten bij de beer en de
meiboom. Het lokale trefpunt.
TEMPLO DE DEBOD Bewonder deze
historische Egyptische tempel in Parque
del Oeste.

Onze eigentijdse talenschool draagt het
kwaliteitskeurmerk Instituto Cervantes. Het
gebouw ligt centraal, in de universiteitswijk
vlak bij Plaza de España. Op loopafstand zijn
veel populaire bars en eetgelegenheden.
Deze op een na grootste talenschool van het
land is erg in trek bij buitenlandse en Spaanse studenten. Logisch, want naast professionele taallessen kun je hier leren flamencodansen van een echte instructeur.

LA LATINA Een van de leukste wijken van de stad. Een absolute hotspot, zeker op zondag.
SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Premium
• DELE (Inicial, Intermedio of
Superior)
• Spaans + flamenco

LA CIBELES Rijd een rondje op dit
drukke verkeersplein rondom de
imponerende fontein met marmeren
beelden. Het symbool van Madrid.
FARO DE MADRID Voor een schitterend uitzicht over de stad.
BUITENSPEL Bezoek een voetbal
wedstrijd van Real Madrid in Estadio
Santiago Bernabéu.
RASTRO Sla je slag op deze bekende
vlooienmarkt.

RETIRO PARK Rust even uit in dit prachtige stadspark.

CHURROS Een Spaanse lekkernij.
Proeven!
MERCADO DE SAN MIGUEL Ervaar
op deze dagelijkse markt de echte
Spaanse sfeer.
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Kai volgde de intensieve cursus met extra een-op-eenlessen

PLAZA MAYOR Laat je hier vereeuwigen door een portrettekenaar.

“Ik wilde de taal leren spreken, maar ook de cultuur leren kennen. Daarom verbleef
ik bij een gastgezin. Het familieleven is hier erg hecht en ook druk. Zo woonden opa
en oma bij het gastgezin in en ook vrienden en kennissen liepen geregeld binnen.
Het voelde aan als een warme deken, want het huis was altijd gezellig en vol.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale taal
studenten.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.
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BARCELONA

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Spaans in Spanje

Salamanca
Valencia

Sevilla

Boeiend

Cádiz

FACTS TALENSCHOOL
met het keurmerk Instituto Cervantes
• Grote school met een gezellige
sfeer, 56 klaslokalen
• Internationaal erkende cursussen
• In het centrum, op loopafstand
van talrijke bezienswaardig
heden
• Professionele leraren met
Spaans als moedertaal
• Moderne bibliotheek, wifi door
het hele gebouw, conferentiezaal, computerruimte met
gratis internettoegang en zeer
groot terras met cafetaria

¿Qué pasa?
Niet alles draait om studeren in Barcelona.
Zo organiseert onze talenschool een stadswandeling, een bezoek aan de Sagrada
Família, een filmavond, een kookworkshop,
een rondleiding door Camp Nou en weekendexcursies naar Girona en Montserrat. In je
vrije tijd spreek je af met vrienden en ga je
samen winkelen, naar de bioscoop, naar het
terras of picknicken in het park of op het
strand. Viva Barcelona!

MUSEU PICASSO Na een bezoek
ken je alle geheimen van deze wereldberoemde Spaanse kunstschilder.
MERCAT DE LA BOQUERIA Een
paradijs voor wie van lekker eten houdt.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)
• Premium
• DELE (Inicial, Intermedio of
Superior)

Onderscheiden talenschool
In het centrum, in het district Eixample, ligt
onze gerenommeerde talenschool. Het grote
moderne gebouw telt vier verdiepingen.
De locatie is ideaal, want in no time sta je bij
toeristische attracties als Las Ramblas, de
wereldberoemde boulevard. Op de talenschool – onderscheiden met het keurmerk
Instituto Cervantes – ontmoet je ook Spaanse
studenten die Engels, Duits of Frans studeren.
Een Spaanstalig praatje is dan ook gauw
gemaakt.

LA SAGRADA FAMÍLIA Een enorm
kunstwerk van Antoni Gaudí. Het
gebouw is nooit afgemaakt. Toch is
het een van de grootste trekpleisters
van Barcelona.
MONTJUÏC Bewonder ‘s avonds de
indrukwekkende licht- en geluidshow
bij deze magische fontein.

CASA MILÀ Bewonder dit meesterwerk van Gaudí. Een appartementencomplex
zonder rechte lijnen. Eyecatcher: de enorme schoorstenen in de vorm van wachters.

POBLE ESPANYOL Ontdek oude
ambachten en leuke winkeltjes met
hebbedingetjes.
MONTSERRAT Maak een dagtripje
naar deze mysterieuze berg van
Catalonië.
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Zara volgde de Intermedio-cursus Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DOELPUNT Juich voor topclub FC Barcelona
tijdens een voetbalwedstrijd in Camp Nou.

Tenerife

• Onderscheiden

Barcelona overweldigt je met zijn rijke geschiedenis en authentieke
cultuur. Maar ook met zijn schitterende stranden, overheerlijke tapas en
hippe clubs. In deze kunstzinnige stad aan de Middellandse Zee – het
centrum van fashion, kunst, architectuur en gastronomie – bruist alles van
de energie. Gegarandeerd dat jij je heel snel thuis voelt.

BARRI GÒTIC Slenter door deze
mooie gotische wijk.

Granada

Marbella

BARCELONA
PARQUE GÜELL Een sprookjesachtig
park, ontworpen door de legendarische
architect Gaudí. Op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Madrid

TIBIDABO Een heuvel van 512 meter, voor een fantastisch uitzicht over de stad.

“Spaans is echt een wereldtaal. Die wilde ik goed leren spreken en schrijven, met
als bewijs een officieel internationaal erkend certificaat. De mediterrane levensstijl is
geweldig. Je brengt veel tijd door op straat, het verlengstuk van de huiskamer.
Ook ontbijt je met koffie en wat droge koekjes, houd je siësta, lunch je uitgebreid en
eet je pas om tien uur ’s avonds. En het is altijd goed weer!”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
studenten.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.
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Veelzijdig

Salamanca
Madrid

Valencia
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CÁDIZ

Barcelona

Granada

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Marbella

CÁDIZ

Oefen de taal
Om je Spaans in de praktijk te oefenen,
neemt de talenschool je mee op pad. Denk
aan een stadswandeling, een tapasuitje, een
filmfestijn, paardrijles, een feestavond, surf
les en excursies naar bijvoorbeeld Sevilla.
Zelf ontdek je de vele uitkijktorens, vier je
carnaval in de wijk La Viña, ga je zonnen op
Playa de la Caleta, dans je de flamenco en
beleef je ’s zomers Ruta del Tapeo, de tapaskroegentocht.

ALAMEDATUINEN Een hoogtepunt
van je bezoek!
KATHEDRAAL VAN CÁDIZ Ook
bekend als Catedral de Santa Cruz,
een van de magische architectonische
hoogstandjes van de stad.
HOSPITAL DE MUJERES Kijk rond in
dit 18e-eeuwse vrouwenziekenhuis met
een van de rijkelijkst versierde kapellen
uit de gouden eeuw.
ARCHEOLOGISCH EN BEELDEND
MUSEUM Bestudeer de natuurstenen
sarcofagen, de Romeinse beelden en
grote collectie schilderijen.
ROMEINS THEATER Naar verluidt
het oudste bouwwerk van Cádiz, uit de
1e eeuw voor Christus.
LA TORRE TAVIRA Met 45 meter
boven de zeespiegel de hoogste van
de 125 uitkijktorens. Beklimmen dus!
EL PÓPULO Proef het verleden in de
kronkelstraatjes in deze oudste wijk
van de stad.
WATERSPORT Ga kajakken, surfen,
zwemmen, duiken of canyoning;
alles kan.
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Eersteklas talenschool

FACTS TALENSCHOOL
het historische centrum,
op loopafstand van het park
en het strand
• Gerenoveerd pand van drie
verdiepingen
• Gezellige sfeer door interna
tionale mix aan studenten
• Bibliotheek, terras, binnenplaats, keuken, overal wifi
en computerruimte met gratis
internettoegang
• Openbaar vervoer bereik je
te voet
• In

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)

UNIVERSIDAD DE GRANADA Een
prestigieuze universiteit waar Granada
om bekendstaat.

Sjoerd volgde de standaardcursus

“In Andalusië maak je kennis met de authentieke Spaanse cultuur.
Tradities maken nog steeds deel uit van het dagelijkse leven, ook in Cádiz.
Je hebt hier historie, strand, cultuur en nachtleven ineen. En de ligging
is uitzonderlijk mooi, op een uit zee omhoogstekende rots aan het eind van
een lange landtong. Het is eigenlijk een paradijsje op aarde.”

Valencia

Sevilla

GRANADA

Cádiz

Tenerife

Marbella

PALEIS ALHAMBRA Zien! Ook voor
een prachtig uitzicht over de Sierra
Nevada en de vlakte van Córdoba.

Kleinschalige talenschool
Op loopafstand van de kathedraal, het
Alhambra en het Albaicín vind je onze kleinschalige talenschool. In een typisch Andalusische villa met veel ramen, waardoor de
klaslokalen erg open en licht zijn. En na de
les eet je tapas in een bodega of ontspan je
samen met andere studenten in een hamam.

Dans de flamenco
In Granada kun je ervoor kiezen om je taalcursus aan te vullen met flamencolessen,
gegeven door een professionele instructeur.
Naast zo’n swingende kennismaking met de
cultuur organiseert de talenschool ook een
stadswandeling, een filmavond, paardrijles
en excursies naar Sevilla, Córdoba of Marokko. Ben je een dagje vrij? Binnen drie kwartier
sta je aan de kust, waar het dankzij het
zachte subtropische klimaat goed toeven is.

PLAZA SAN MIGUEL BAJO De buurt
voor lekkere eettentjes.

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
taalstudenten.

Madrid

Aan de voet van de Sierra Nevada – na de Alpen de hoogste bergketen van
West-Europa – ligt Granada. Een paradijs voor sport- en skiliefhebbers. Ook
trekken kunsthistorische monumenten als Arabische paleizen en architec
tonische sieraden uit de renaissance alle aandacht in deze studentenstad.
Omgeven door Moorse invloeden leer jij Spaans in downtown Granada.

MUSEO ARQUEOLÓGICO Duik in
de geschiedenis in de zeven kamers
met archeologische vondsten.

In het historisch centrum van Cádiz, vlak
bij de universiteit, ligt onze eersteklas talenschool. Op loopafstand van het park, het
strand, bars, restaurants en winkels. Na de
professionele lessen klets je lekker bij met
andere internationale studenten op het grote
terras of de binnenplaats. Of strijk neer voor
een heerlijke cortado op het weidse Plaza de
la Mina.

Barcelona

GRANADA

Gepassioneerd, gemoedelijk en vrij. Dat is de Spaanse cultuur bij uitstek.
Een mediterrane levensstijl die je in veelzijdig Cádiz, een van de oudste
steden in West-Europa, overal gaat ervaren. Op het strand, in een museum,
op de boulevard, onder de palmbomen en in een bar. Volg hier een cursus
Spaans en word aangenaam verrast door deze historische havenstad.
HAVEN Onderga de serene en tradit
ionele sfeer in de bruisende haven,
het vertrekpunt voor de Canarische
eilanden.

Spaans in Spanje

Grandioos

Tenerife

Salamanca

SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN Deze imposante kathedraal is
een van de eerste renaissancistische
gebouwen in Spanje.
CORRAL DEL CARBÓN Een uniek
voorbeeld van een Moorse herberg
uit de 14e eeuw waar handelaars bij
elkaar kwamen.
ALBAICÍN Slenter door het doolhof
van smalle straatjes in deze oude
Arabische wijk.
RESIDENTIE Bezoek El Generalife,
een zomerresidentie van de Nazaritische koningen.
COSTA TROPICAL Ga hier heerlijk
zonnen op een van de stranden.
DARRO Drink koffie en maak je huiswerk in een gezellig café aan deze rivier.

FACTS TALENSCHOOL
het historische centrum,
bezienswaardigheden als het
Alhambra zijn vlakbij
• Kleinschalige school in Andalusische villa
• Vijftien moderne klaslokalen,
maximaal 150 studenten
• Diverse studentenmix van
nationaliteiten en leeftijden
• Multimedia-computerruimte,
gratis wifi, receptie, studentenlounge en airconditioning
• Bijna alle accommodaties te
voet bereikbaar
• In

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)
• Premium
• DELE (Inicial, Intermedio of
Superior)
• Spaans + flamenco

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale taalstudenten.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.

Tess volgde de intensieve cursus met extra een-op-eenlessen

“Granada is een bruisende universiteitsstad. Hier geniet je elke dag van
een zacht en warm klimaat. Ook zijn stranden en buitensportmogelijkheden
vlakbij. Zo maakten we vaak een trektocht door de bergen van de Sierra
Nevada, ook een ideale plek om te wintersporten. En het nachtleven is zeker
het ontdekken waard.”
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Mondain

Barcelona

Madrid
Valencia

Sevilla
Cádiz

Granada

MARBELLA

Tijdens activiteiten die de talenschool wekelijks organiseert, kun jij je geleerde Spaans
direct in de praktijk brengen. Zo maak je met
school een stadswandeling, geniet je samen
van churros, kijk je film, struin je door de
oude wijk, neem je deel aan een tapastour
en kun je op excursie naar Córdoba, Sevilla,
Ronda of Málaga. Wil je nog meer zien?
Bezoek dan grandioos Granada of een gepassioneerde flamencoshow.

BONSAIMUSEUM Laat je inspireren
door de grootste collectie boompjes in
Europa.
LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
Het belangrijkste monument van de
stad. Op je lijstje dus.
ARABISCHE STADSMUUR Sta oog
in oog met de rijke geschiedenis van
Marbella.
CASGO ANTIGUO Het oude centrum
met prachtige pleinen, imposante
kerken en karakteristieke witte straten.
Een scherp contrast met het moderne
Marbella.
SELWO SAFARI PARK Aanschouw
leeuwen, tijgers, neushoorns en
olifanten.
PICASSO MUSEUM Maak een uitstapje naar het Museo Picasso in
Málaga, een must see!
BIRDIE Sla een balletje op een van
de tien golfterreinen in de buurt.
FASHION Ga shoppen (of alleen
kijken) bij designerwinkels in de luxe
winkelstraten.
H2O Jetskiën, duiken, waterskiën of
kitesurfen: leef je uit op het water.
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Natuurrijke talenschool

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
• Aan de hoofdstraat, midden
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
in de natuur
• Kleinschalige nieuwe school
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid
met keurmerk Instituto
Cervantes
tot extra een-op-eenlessen)
• Zeventien (zowel binnen als
• Premium
• DELE (Inicial, Intermedio of
buiten) moderne klaslokalen,
maximaal 130 studenten
Superior)
• Computerruimte met zeven
• Spaans + flamenco
computers en gratis internetKIES JE ACCOMMODATIE
verbinding
• Gratis wifi, groot terras, air
(zie pagina 20)
conditioning, studentenlounge, • Eigen kamer bij een gastgezin
studieruimte en bibliotheek
op basis van halfpension. De
• Op loopafstand van het strand,
talenschool bereik je eenvoude promenade en het opendig te voet of met het openbaar
baar vervoer
vervoer.

UNIVERSITEITSMUSEUM Ontdek
alle details in de beschilderde koepel
van de oude bibliotheek.

of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
taalstudenten.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.

Jessica volgde de standaardcursus met extra flamencolessen

“Ik wilde Spaans leren op het strand, met altijd mooi weer en ook in een
groene omgeving. Mijn oog viel al gauw op Marbella aan de zonovergoten
Costa del Sol. Toen ik zag dat ik naast de Spaanse taal ook flamenco
lessen kon volgen, was de keus heel snel gemaakt. En vanuit het leslokaal
kan ik de zee al horen en ruiken.”

Valencia

Sevilla
Cádiz

Granada

Tenerife

Marbella

KATHEDRALEN Bekijk de Catedral
vieja en de Catedral nueva. Twee
pronkstukken van de stad.
CONVENTO DE LAS DUEÑAS
Maak een stop bij dit dominicaner
nonnenklooster.

Kloosterlijke talenschool
De Universiteit van Salamanca stelt de wereldwijd erkende DELE-examens vast. Daarom
vind je in deze stad veel hoog aangeschreven
talenscholen en dus ook veel internationale
studenten. Onze gerenommeerde talenschool
ligt vlak bij Plaza Mayor in een gerestaureerd
klooster. Het eeuwenoude gebouw ligt rondom een patio waar je heerlijk kunt relaxen.

Ontdek het studentenleven
Salamanca staat bekend om het leukste
studentenleven van Spanje. De talrijke bars,
discotheken en restaurants zijn elke avond
gevuld met internationale studenten. De stad
is overzichtelijk, het grootste gedeelte is
voetgangersgebied. Naast je eigen ontdekkingstochten heeft de talenschool ook acti–
viteiten voor je in petto. Van excursies naar
Madrid, Toledo en Portugal tot bergwande
lingen, filmavonden en museumbezoek.

OUDE STAD Wandel door de historische binnenstad, op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
• Eigen

Madrid

Salamanca is van oudsher het educatieve centrum van Spanje. In deze
studentenstad werd de eerste grammatica van de Spaanse taal uitgegeven. Niet zo verwonderlijk dat de Universiteit van Salamanca een van de
belangrijkste universiteiten van Europa is. Een stimulerende setting om
het ‘puurste’ Spaans te leren.

MUSEO ART NOUVEAU Y ART
DÉCO CASA LÍS Inspecteer fraaie
bronzen sculpturen, poppen, speelgoed
en porselein.

Aan de hoofdstraat, helemaal omgeven door
de vrije natuur, vind je onze nieuwe talenschool. Hier geniet je van het schitterende
uitzicht en het hele jaar door van het fijne
weer. Zowel Spanjaarden als internationale
studenten krijgen hier les. Binnen, maar ook
buiten. Niet onbelangrijk: de school draagt
het keurmerk Instituto Cervantes.

Barcelona

SALAMANCA

Hou je van zon, zee en strand? Dan zit je in mondain Marbella, een van de
populairste badplaatsen aan de Costa del Sol, helemaal goed. Met schone
stranden, een rijk uitgaansleven, sjieke winkels, elegante parken en een
weelderige jachthaven. Vooral taalstudenten die dol zijn op watersport,
halen hier hun hart op.

Beleef de cultuur

Spaans in Spanje

Roemrijk

Tenerife

MARBELLA
JACHTHAVEN Geniet in deze presti
gieuze plezierhaven van het dampende
uitgaansleven.

SALAMANCA

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

PLAZA MAYOR Wordt beschouwd als
het belangrijkste plein van Spanje.
CASA DE LAS CONCHAS Met zijn
met schelpen versierde muren is dit
huis het markantste gebouw in de stad.
MERCADO CENTRAL Doe je boodschappen in deze overdekte markthal.
PROCESSIES Ga naar de Paasweek,
een geliefd spiritueel erfgoed. Met
kleurrijke processies, folkloristische
braderieën en gastronomische uitspattingen.
SIERRA DE LA PEÑA DE FRANCIA
Verken de prachtige natuur in dit
betoverende berggebied.

FACTS TALENSCHOOL
klooster in het
historische centrum, vlak bij
Plaza Mayor
• Totaal van 45 moderne klas
lokalen, in zomer soms meer
• Computerruimte met gratis
internettoegang, gratis wifi,
studentenlounge, airconditioning, patio, studieruimte en
sportfaciliteiten
• Authentiek

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)
• Premium
• DELE (Inicial, Intermedio of
Superior)
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je een-

voudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
taalstudenten.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.

Milan volgde de intensieve cursus en aansluitend de DELE-cursus Inicial

“Gediplomeerde leraren helpen je om je Spaans bij te spijkeren.
De klassen zijn klein en je krijgt veel persoonlijke aandacht. Ik zie deze
cursus als een waardevolle investering in mijn toekomst. Spaans is toch
een wereldtaal en als ik kan aantonen dat ik deze taal beheers, heb ik
net een streepje voor met mijn cv.”
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Salamanca

Spaans in Spanje

Barcelona

Madrid
Valencia
SEVILLA

Authentiek

Cádiz

Granada

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

TORRE DEL ORO Voor een groots
uitzicht over de rivier Guadalquivir.
GIRALDA Beklim de wereldberoemde
klokkentoren van de gotische kathedraal, de laatste rustplaats van Christoffel Columbus.
CATEDRAL MARÍA DE LA SEDE
Het grootste gotische kerkgebouw op
aarde.
PLAZA DE ESPAÑA Bewonder de
frescotegels op de gebouwen rond dit
halvemaanvormige plein.

Artistieke talenschool
Midden in Barrio Santa Cruz, een Joodse wijk
met nauwe pittoreske straatjes, ligt onze
talenschool. In een artistiek wit gebouw
dat wordt omgeven door de kathedraal,
het koninklijke paleis Alcázar, het stadhuis
en allerlei restaurants, bars en winkels.
De perfecte locatie om de swingende stad
te verkennen. Maar ook als je professionele
flamencolessen wilt volgen.

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
wit pand – in de
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
Joodse wijk – in het hart van
het oude centrum
tot extra een-op-eenlessen)
• Veel belangrijke bezienswaar• Intensief (met mogelijkheid tot
digheden op loopafstand
extra een-op-eenlessen)
• Veertien klaslokalen met
• Premium
• DELE (Inicial, Intermedio of
multimediafaciliteiten
• Zonovergoten dakterras met
Superior)
• Spaans + flamenco
uitzicht over de stad
• Bibliotheek, gratis wifi, aircondiKIES JE ACCOMMODATIE
tioning, computerzaal, studieruimte en sportfaciliteiten
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar
vervoer.
• Artistiek

MUSEO ARQUEOLÓGICA Laat
je rondleiden door de historie in het
archeologisch museum.
SANTA CRUZ Maak een wandeling
door deze indrukwekkende Joodse wijk.
CASA DE PILATOS Ontdek de
schitterende paleistuinen van deze
deels bewoonde aristocratenwoning.
FLAMENCO Bezoek in de bakermat
van de flamenco ’s werelds enige
flamencomuseum.
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TENERIFE

Marbella

Het grootste Canarische eiland Tenerife ligt in de Atlantische Oceaan, voor
de westkust van Afrika. Met dagelijkse temperaturen van boven de twintig
graden is dit Island of Eternal Spring het hele jaar door een ideale bestemming. De prachtige mix van vulkanische stranden, majestueuze bergen en
mooie nationale parken maken je verblijf nog aangenamer.
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
Ontdek de enorme vulkaankrater en
geniet van een filmisch uitzicht vanaf
de Pico del Teide.
PIRAMIDES VAN GÜÍMAR Bestudeer
de zes mysterieuze piramides aan de
oostkust van Tenerife.

Doeltreffende talenschool
Onze kleinschalige talenschool ligt in Puerto
de la Cruz, de op een na grootste stad van
Tenerife. Op loopafstand van de school –
gesitueerd in een typisch Canarisch gebouw –
vind je het strand, Lago Martiánez en het
stadhuis. Je krijgt les van gediplomeerde
native speakers die je Spaans in no time
bijspijkeren.

MUSEO ARQUEOLÓGICO Voor een
kijkje in de geschiedenis.

Cruise over het eiland
De talenschool vindt het belangrijk dat je
elkaar, Tenerife en de Spaanse cultuur leert
kennen. Doordeweeks nemen ze je ’s avonds
mee op pad en in het weekend staan er
safari- en stedentripjes op het programma.
Zo maak je een stadswandeling, volg je
salsalessen, kijk je klassieke films, proef je
de lokale keuken tijdens een barbecue en
word je verrast met een Spaanse cultuuravond.

LORO PARQUE Sta oog in oog met
jaguars, haaien, dolfijnen, zeehonden
en papegaaien.

of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
taalstudenten.
• Eigen of gedeelde kamer
in een residentie op basis
van halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.

Granada

TENERIFE

PUERTO DE LA CRUZ Swing hier
mee met carnaval en bezoek de oude
vissershaven.

• Eigen

Valencia

Aangenaam

De meest authentieke plaats van Spanje. Dat is monumentaal Sevilla, de
hoofdstad van de streek Andalusië. Hier gaan het ontdekken van de
Spaanse cultuur en het leren van een wereldtaal hand in hand. Quien no ha
visto Sevilla, no ha visto maravilla. Oftewel: wie Sevilla niet heeft gezien,
heeft een wonder gemist.

Nergens anders zijn er zoveel parken, musea,
monumenten en bezienswaardigheden. Om je
hiermee kennis te laten maken, organiseert de
talenschool wekelijks activiteiten. Zo maak je
een stadswandeling, bezoek je de kathedraal,
volg je danslessen, kijk je film, eet je tapas en
ontdek je Marokko tijdens een weekendtrip.
Verder maak jij je huiswerk in Parque de María
Luisa, ontspan je in een hamam en geniet je
van de overheerlijke keuken.

Barcelona

Madrid

Cádiz

Marbella

Vamos a Sevilla

Spaans in Spanje

Sevilla

Tenerife

SEVILLA
FERIA DE ABRIL DE SEVILLA Een
kleurrijke en vrolijke feestweek waar
dames pronken met hun prachtige
flamenco-outfits.

Salamanca

SANTA CRUZ De plek om te shoppen,
in de Calle Castillo en omliggende
winkelstraten.
MASCA Zwaai met zwaarden in dit
piratendorp.

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
Puerto de la Cruz, een decor (zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
van kleurrijke stadstuinen,
gezellige pleinen en bruisende
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
boulevards
• Op loopafstand van het strand
extra een-op-eenlessen)
en Lago Martiánez
• Kleinschalige school in typisch
Canarisch gebouw
• Zeven multimediaklaslokalen,
maximaal 170 studenten
• Gratis wifi, kleine bibliotheek,
binnenplaats en loungeruimte
met televisie, stereo en dvd’s
• In

GARACHICO Een authentiek kustplaatsje waar de lokale bevolking
graag ontspant.
SPOTTEN Bewonder machtige dolfijnen
tijdens een boottocht.
WATERSPORTEN Duiken, snorkelen,
surfen, waterskiën en zeilen. Op het
strand El Medano kan het!

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een appartement op basis van
logies. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
taalstudenten.

Thije volgde de premiumcursus

Rosa volgde de standaardcursus

“De inwoners zijn erg open en vriendelijk. Op straat en in winkels willen
ze je graag helpen om het Spaans te leren. Ook de leraren zijn heel
toegewijd en gemotiveerd om in relatief korte tijd je Spaans te verbeteren.
Daarbij is er hier zoveel te ontdekken: mooie architectuur, grote
kathedralen en interessante musea.”

“In Tenerife heb ik maximaal genoten van zon, zee en strand.
Maar ook van de cultuur en de prachtige tuinen in deze typische
havenstad. Sportliefhebbers zoals ik kunnen hier het hele jaar door golfen,
paardrijden, vissen, tennissen en nog veel meer. Ook is het uitgaansleven
erg hip. Als taalstudent was ik helemaal in mijn element.”
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Opvallend

Tenerife

VALENCIA

Buenos días
In Valencia is Spaans studeren veel meer
dan alleen lessen volgen. Elke dag neem je
een kijkje in de rijke cultuur. Zo maak je
met school een stadswandeling, bezoek je
Ciudad de las Artes y las Ciencias, kijk je
naar authentieke films, ga je bowlen en
bewonder je musea. Ook kun je deelnemen
aan gezellige excursies naar natuurpark
La Albufera en dierentuin Bioparc.

OASE Bestudeer de bijzondere planten
in de botanische tuin.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Bewonder op dit plein de historische
gebouwen van het gemeentehuis en
het postkantoor.
BARRIO DEL CARMEN Ga op stap
in deze populairste uitgaanswijk van
de stad.

Tegenover de Universidad de Valencia, de
bekende universiteit, vind je onze moderne
talenschool. Op zo’n twintig minuten lopen
van het stadshart. Naast internationale studenten ontmoet je op school ook Spaanse
studenten. Zij studeren hier Engels, Frans of
Duits. Je krijgt dus alle kans om je Spaans
ter plekke te oefenen met de locals.
FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
grootschalige school (zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
met 24 klaslokalen
• Op twintig minuten lopen van
tot extra een-op-eenlessen)
het centrum, het strand bereik • Intensief (met mogelijkheid
je eenvoudig met het openbaar tot extra een-op-eenlessen)
• Premium
vervoer
• Mix van internationale en
• DELE (Inicial, Intermedio of
Spaanse studenten, in totaal
Superior)
zeshonderd
• Studentenlounge, grote
KIES JE ACCOMMODATIE
studieruimte en computerruim- (zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
te met internetverbinding
• Kleine cafetaria, gratis wifi,
op basis van halfpension.
grote tuin en moderne
De talenschool bereik je
bibliotheek en videotheek
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Moderne

TORRES DE SERRANOS De toren
markeert de vroegere toegang tot de
stad. Een buitengewoon overblijfsel
uit de geschiedenis.
MERCADO CENTRAL Proef de lekkerste Spaanse producten vers van de
markt.
LA LONJA DE LA SEDA Vroeger
gebruikt als zijdebeurs, nu door Unesco
op de Werelderfgoedlijst geplaatst.
EIXAMPLE Slenter op je gemak door
de oude straatjes en steegjes.
JARDINES DEL TURIA De tuinen van
Turia, de plek voor bonte festivals en
muziekuitvoeringen.
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GÜEMES In de winkeltjes van deze
wijk vind je de meest fantastische kunst
en antiek.
CHE GUEVARA Wie kent deze held
niet? In het bergstadje Alta Gracia zie
je waar hij opgroeide.
SARMIENTO Het openluchttheater in
dit stadspark is een must see.

Uitstekende talenschool
In de binnenstad vlak bij de winkels staat
onze uitstekende talenschool. Die beschikt
niet alleen over een tuin, maar zelfs over een
zwembad. De klassen zijn met opzet klein
gehouden, zodat iedere student zo veel
mogelijk aandacht krijgt. Bewijs van kwaliteit: in 2010 is de school genomineerd voor
de beste Spaanstalige talenschool.

Tango en taal
Zeg je Argentinië, dan zeg je tango. Het leuke
van de talenschool in Córdoba is dat je er
niet alleen vloeiend Spaans kunt leren, maar
ook de fijne kneepjes van de tango onder de
knie kunt krijgen. Als je kiest voor de cursus
Spaans + Cultuur doe je mee met de standaard groepslessen aangevuld met swingende tangolessen. Het zeer afwisselende activiteitenprogramma zoomt in op de rijke
Argentijnse cultuur.

NUEVA CÓRDOBA Dit is dé uitgaansen studentenbuurt, dus goed gevuld
met kroegen.

• Eigen

of gedeelde kamer in
een appartement op basis
van logies. De volledig
ingerichte keuken, badkamer,
woonkamer en eetkamer deel
je met andere internationale
taalstudenten.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
halfpension. De keuken,
badkamer, woonkamer en
eetkamer deel je met andere
internationale studenten.

Yin volgde de Inicial-cursus Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

“Ik wilde per se een internationaal gecertificeerde cursus Spaans volgen.
De dorpse sfeer van Valencia trok me erg aan en ik heb er geen dag spijt
van gehad. Ik heb ontzettend veel geleerd. Tijdens de professionele lessen,
maar ook daarbuiten. Ons huiswerk maakten we vaak op een terras bij
Plaza de la Virgen.”

Buenos Aires

In het hart van Argentinië vind je Córdoba. Een universiteitsstad met
vele gezichten: historische koloniale gebouwen worden hier moeiteloos
gecombineerd met een hypermodern stadscentrum en een bruisend
uitgaansleven. De bevolking is terecht trots, maar vooral vriendelijk.
Een perfecte plek dus om Spaans te leren.

HISTORISCH CENTRUM Geniet
van de pracht en praal van de statige
koloniale gebouwen.

Meertalige talenschool

CÓRDOBA

CÓRDOBA

Ontdek de gepassioneerde Spaanse cultuur in verrassend Valencia. Een
indrukwekkende stad met een dorpse sfeer, gelegen aan de Middellandse
Zee. Hier worden historische gebouwen afgewisseld met ultramoderne
futuristische architectuur. Hou je van festivals en wil je wat langer Spaans
studeren, dan is deze bakermat van de paella iets voor jou.
CATEDRAL DE VALENCIA Y EL
MIGUELETE Ontdek de verschillende
bouwstijlen en beklim de hoge gotische
toren.

Spaans in Argentinië

JEZUÏETENKWARTIER EN ESTANCIAS VAN CÓRDOBA Unieke overblijfselen van het religieuze, sociale en
economische experiment dat gedurende 150 jaar in de 17e en 18e eeuw
plaatsvond.
EL PASEO DEL BUEN POSTOR Hier
drink je maté met jonge Argentijnen.
LA CUMBRE Toplocatie voor paraglidefans.
PLAZA SAN MARTÍN Middelpunt van
alle belangrijke bezienswaardigheden.
VRIJWILLIGERSWERK Als je alle
facetten van Argentinië wilt leren
kennen, dan steek je na je taalcursus
je handen uit de mouwen.

FACTS TALENSCHOOL
2013 genomineerd voor de
LTM Star Award voor de beste
Spaanstalige talenschool
• Modern en kleinschalig met
maximaal 40 studenten
• Lunchroom, bar, bibliotheek,
multimediazaal, vergaderen recreatieruimte, tuin en
zwembad
• Centraal gelegen; supermarkt
en openbaar vervoer op
loopafstand
• Internetfaciliteiten en wifi
• Extra activiteiten zoals muzieken dansshows, bezoek aan de
opera en stadstours
• In

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)

• Standaard

(met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Premium
• Spaans + Cultuur (inclusief
tangoles)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
Op zondagen zorg je zelf voor
je maaltijden.
• Eigen of gedeelde kamer in
een studentenresidentie op
basis van logies. De keuken,
badkamer en woonkamer deel
je met andere internationale
taalstudenten.

Marijn volgde de standaardcursus

“Córdoba is de tweede stad van Argentinië, maar helemaal niet zo bekend.
Dat is totaal onterecht, want het is écht een aanrader. Het is een mooie
stad en de mensen zijn supervriendelijk. Het leukste vond ik het contact
met de andere studenten. We hebben veel geleerd, veel gezien en vooral
heel veel lol gehad!”
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Kosmopolitisch

Mooi

Het Parijs van het zuiden. Dat is de bijnaam van Buenos Aires. De stad heeft
talloze winkels, prachtige architectuur, bruisende cultuur en toprestaurants.
De kosmopolitische bevolking is hartelijk en gezellig. Laat je betoveren door
Buenos Aires, niet alleen de hoofdstad van Argentinië maar ook de hoofdstad
van de tango.

Haar bijnaam ‘La Ciudad Blanca’ heeft Sucre te danken aan de vele witte gebouwen in de oude binnenstad. De charmante hoofdstad van Bolivia is een van de
best bewaarde Spaanse koloniale steden van Zuid-Amerika. De stad staat zelfs
op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Deze bijzonder fraaie, maar vooral ook
gemoedelijke universiteitsstad is bij uitstek geschikt om Spaans te studeren.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES
Zoom in op Buenos Aires

9 DE JULIO De breedste boulevard
ter wereld. Die zie je niet zo snel over
het hoofd.

De stadstour van de talenschool brengt je
naar alle hotspots van Buenos Aires. Daarna
kun je perfect inzoomen op wat jij leuk vindt.
Wat te denken van het ‘La Bombonera’stadion of Evita-museum? Liever meer actie?
Doe dan mee aan de danslessen. Daarnaast
is er ook nog genoeg tijd om lekker samen
te barbecueën, flaneren of loungen in de
bruisende stad.

PLAZA DE MAYO Het politieke
centrum van Buenos Aires.
CASA ROSADA ‘Don’t cry for me
Argentina’. Op dit balkon was de
wereldberoemde Evita-speech.
ARGENTIJNSE BIEFSTUK Moet je
proeven. Puur natuur. Zo hoort vlees te
smaken.
PUERTO MADERO Flaneer over
de straten van deze trendy wijk met
havengebied.
RIVIERDELTA IN TIGRE Leent zich
uitstekend voor een boottochtje.
CATHEDRAL METROPOLITAN
Een voorbeeld van de waanzinnige
architectuur die Buenos Aires rijk is.
BUENOS AIRES ZOO Het olifantenverblijf is een echte aanrader.
TANGO Je kunt Buenos Aires niet
verlaten zonder een poging te hebben
gedaan de tango te dansen. In de
fameuze dansscholen leren ze je de
fijne kneepjes.
BOCA JUNIORS Must see voor iedere
voetballiefhebber.

PLAZA 25 DE MAYO Dit levendige
plein is het kloppende hart van Sucre.
MUSEO DE LA RECOLETA Hier geniet je niet alleen van kunst, maar ook
van de prachtige omgeving, het mooie
gebouw en het geweldige uitzicht.
KATHEDRAAL Vergaap je aan zoveel
pracht en praal.

Kleinschalige talenschool
In een prachtig koloniaal gebouw in het hart
van Sucre, vlak bij het centrale plein en alle
bezienswaardigheden, vind je onze kleinschalige talenschool. Hier kent iedereen elkaar en vind je studenten uit alle windstreken. Samen genieten jullie van het heerlijke
terras en de patio of maken jullie excursies.
Zo leer je niet alleen perfect Spaans, maar je
leert ook Sucre goed kennen.

In het hartje van Buenos Aires vind je onze
talenschool. In een van de goed onderhouden
historische gebouwen, vlak bij het beroemde
plein Plaza de Mayo. Cafés, restaurants en
openbaar vervoer liggen binnen handbereik.
De klaslokalen zijn dankzij de airco lekker
koel en vanaf de balkons heb je een geweldig
uitzicht over de stad.
FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
het stadshart, op vijf minuten (zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
loopafstand van de Plaza de
Mayo
tot extra een-op-eenlessen)
• Op de tweede verdieping van
• Intensief (met mogelijkheid tot
een fraai historisch gebouw
extra een-op-eenlessen)
• Negentien goed onderhouden
• Premium
• Spaans + Cultuur (tango)
klaslokalen met airconditioning
• Maximaal zeven studenten per
klas
• Computerlokaal, audio- en
videoruimte, keukentje en
studentenlounge
- Gratis internet en wifi
• In

Ontdek kleurrijk Bolivia
In Sucre kun je ervoor kiezen om je taalcursus aan te vullen met extra activiteiten
en uitstapjes. Met een stadstour, een excursie naar het Zouthotel of een bezoekje aan
een inheemse markt maak je ongedwongen
kennis met de kleurrijke Boliviaanse cultuur
en benaderbare locals. Ben je een dagje vrij?
Dompel je dan lekker onder in Sucre en
geniet van de vele plaza’s, winkels, restaurants en barretjes.

CASA DE LA LIBERTAD Op deze
historische plek werd de onafhankelijkheid van Spanje getekend.

Fraaie talenschool

TEATRO AL AIRE LIBRE Musical
liefhebbers gaan hier genieten!
MERCADO CENTRAL Proef! Fruit zo
fraai en vers heb je nog nooit gegeten.
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Gedeelde kamer in een
studentenresidentie op basis
van logies. De volledig ingerichte keuken, woonkamer,
douches en toiletten deel je
met andere internationale
taalstudenten.

“Buenos Aires is echt waanzinnig. De stad, de taal, de tango… Ik mis het
nu al. Voor ik kwam kende ik geen woord Spaans en nu kan ik me prima
redden. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt en het boottochtje over de
rivierdelta in Tigre zal ik nooit vergeten.”

SUCRE

SUCRE

TARABUCO Deze zondagmarkt is
dé plek voor kleding en souvenirs.

Olivia volgde de intensieve cursus met extra een-op-eenlessen
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Spaans in Bolivia

FACTS TALENSCHOOL
het hart van Sucre, alle
bezienswaardigheden om
de hoek
• Kleinschalige school in een
fraai koloniaal gebouw
• 8 moderne klaslokalen,
maximaal 5 studenten per klas
• Diverse studentenmix van
nationaliteiten en leeftijden
• Multimediaruimte, keuken,
wasservice, patio en terras
• Bijna alle accommodaties, de
supermarkt en het openbaar
vervoer zijn op loopafstand.
• In

CAL ORCK’O De grootste vindplaats
van dinosauriërssporen ter wereld!
Daar moet je geweest zijn.
MUSEO DE TEXTILES Hier krijg je
een goed beeld van kleding in Bolivia,
vroeger en nu.
UITGAAN Andere studenten en backpackers zijn volop te vinden in het
bruisende uitgaansleven van Sucre.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Premium
• Privé

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

Abel volgde de privécursus

“Sucre is niet alleen heel erg mooi, het is ook een levendige, internationale
universiteitsstad. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het verblijf bij een
gastgezin was ook erg bijzonder. Ik logeerde in een klein huisje waar ik
enorm hartelijk werd ontvangen. Ze deden echt hun best me bij hun leven
te betrekken. Een ervaring om nooit te vergeten.”
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Spaans in Chili

Spaans in Costa Rica

SANTIAGO DE CHILE

Magnifiek

Verleden en heden ontmoeten elkaar in Santiago de Chile, een van de
modernste en welvarendste plaatsen van Zuid-Amerika. Hier vind je
prachtige historische gebouwen, moderne architectuur en interessante
musea. De ligging is perfect, ingeklemd tussen het Andesgebergte en het
strand. Je kunt er gewoon skiën en naar het strand op dezelfde dag!

Aan de gouden kust van de provincie Guanacaste vind je het badplaatsje
Flamingo Beach. Omgeven door de machtige jungle, ontzagwekkende
heuvels, ongerepte zandstranden, brede mangroves en talrijke watersport
mogelijkheden. Wees gewaarschuwd, want de kans is groot dat je hier
nooit meer weg wilt.

Beleef Santiago de Chile

CERRO SANTA LUCÍA Park boven op
een heuvel met een fantastisch uitzicht,
fraai kasteel en fontein. En met de
metro ben je er zo.

Maak een ritje in de kabelbaan naar Cerro
San Cristóbal, kijk je ogen uit in de hippe wijk
Bellavista, proef de heerlijkste wijnen. Santiago de Chile is een geweldige stad die je met
al je zintuigen beleeft. De tripjes die door de
talenschool worden georganiseerd buiten de
lessen om brengen je naar alle toplocaties. Er
lekker zelf op uit trekken kan natuurlijk ook!

PLAZA DE ARMES Bijna alle bezienswaardigheden van de stad liggen op
loopafstand van dit mooie centrale
plein.
WIJNGEBIED De fruitige kwaliteitswijn
uit Chili wordt wereldwijd geroemd.
Die moet je natuurlijk geproefd hebben.

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE
Je kijkt je ogen uit in dit prachtige
gebouw dat stamt uit 1925.
EL COLORADO Ski’s huren en voor je
het weet zoef je de Chileense pistes af.
FINE ARTS MUSEUM Hier vind je
de prachtige en unieke kunst uit heel
Zuid-Amerika.
ESTACIÓN CENTRAL De wereld
beroemde Gustave Eiffel – inderdaad,
van de Parijse toren – ontwierp dit
indrukwekkende gebouw.
EX CONGRESO NACIONAL Het voormalige congresgebouw is een van de
vele verborgen juweeltjes van de stad.
MERCADO CENTRAL Place to be
voor de beste verse groente, fruit, vlees
en vis.
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Manuel Antonio

Schitterend

SANTIAGO DE CHILE

MONEDAPALEIS Dit neoclassicistische
gebouw is niet alleen het regerings
gebouw, maar ook een van de symbolen
van het moderne democratische Chili.

Monteverde

Vlak bij leuke winkeltjes, restaurants, cafés
en barretjes staat onze gezellige talenschool
in de rustige en veilige woonwijk Providencia.
Het gebouw is van alle gemakken voorzien.
Zo zijn er gezamenlijke ruimtes, een cafetaria,
lekker grote binnenplaats, een bibliotheek en
computers waar studenten gebruik van kunnen maken. Er heerst een leuke, ontspannen
sfeer.
FACTS TALENSCHOOL
een rustige woonwijk vlak bij
winkels, restaurants, bars, de
supermarkt en het postkantoor
• Kleinschalige school met een
terras met prachtig uitzicht
• 9 moderne klaslokalen,
maximaal 120 studenten
• Meeste studenten komen
uit Noord-Amerika en Europa
• Cafetaria, video- en audio
ruimte
• Gratis wifi

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
* Intensief (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
* Premium
* Privé

PLAYA FLAMINGO Geniet op dit
strand van de azuurblauwe zee en het
witte strand. Een waar paradijs.
JACHTHAVEN Het vertrekpunt naar
nabijgelegen bountystranden.
NATIONALE PARKEN Las Baulas,
Ostional Wildlife Refuge, Barra Honda,
Palo Verde en Rincón de la Vieja:
allemaal even bijzonder en je bezoek
meer dan waard.

Intieme talenschool
Op slechts vijf minuten lopen van een van
de mooiste stranden in Costa Rica ligt onze
kleine, intieme en gezellige talenschool.
Op een prachtige locatie – met zwembad! –
waar je optimaal kennismaakt met het
buitengewone kustgebied. Je krijgt les in
kleine groepen, afgestemd op je eigen
niveau. Snel resultaat dus.

Pura Vida!
Welke richting je ook opgaat, je komt altijd
uit bij een nationaal park met bijzondere
vogels, drassige moerassen, wilde dieren,
thermale baden, actieve geisers, slapende
vulkanen of spetterende watervallen. Ook
kun je naar hartenlust zwemmen, duiken,
surfen, snorkelen, zeilen en zelfs diepzee
vissen. In schoolverband maak je een
stadswandeling, dans je de salsa, volg je
een kookworkshop, speel je strandvolleybal
en bezoek je de mooiste natuurparken.

PUTTEN Sla een hole-in-one op een
van de uitgestrekte golfbanen.

Gezellige talenschool

• In

FLAMINGO BEACH

UNIEK Ontdek diersoorten die alleen
te vinden zijn in deze originele omgeving.
IN DE BONEN Wen aan het dagelijkse
menu van bonen en rijst en soms zelfs
chips als ontbijt.

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen of gedeelde kamer in
een studentenresidentie.
De keuken, badkamer, woonkamer en eetkamer deel je
met andere internationale
studenten.

Victor volgde de standaardcursus

“Voor ik naar Santiago de Chile ging, kon ik me niet echt voorstellen
hoe het zou zijn. Dat de stad zo modern en bruisend is, had ik zeker
niet verwacht. Ik heb hier echt een geweldige tijd gehad. Het leuke van
Santiago de Chile is dat je er telkens weer iets nieuws kunt ontdekken.
Je blijft je verbazen!”

VRIJWILLIG Combineer je taalreis
met waardevol vrijwilligerswerk.
De projecten liggen vaak op de betoverendste plekken.
MONTEVERDE Een prachtig nevelwoud waar je kunt wandelen over
hangbruggen.
ARENAL Sta versteld van deze meest
actieve vulkaan in Midden-Amerika.
DOOR DE BOMEN Zweef van boom
tot boom en van bergtop tot bergtop.
Hangend aan een zip line tijdens een
canopy tour.

FACTS TALENSCHOOL
locatie, op
loopafstand van het strand
• Kleinschalige school,
maximaal 150 studenten
• Zeven moderne klaslokalen
• Bibliotheek, keukentje en
internetaansluiting met wifi
• Heerlijk zwembad, voor een
frisse duik na de les
• Veel naschoolse activiteiten
• Schitterende

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension of
volpension. Op zondag zorg
je zelf voor je maaltijden.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

• Standaard

(met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)

Heleen volgde de standaardcursus

“Mijn gastgezin was ontzettend vriendelijk, open en behulpzaam.
Ze namen me helemaal op in het gezin. Ze vonden het leuk om dingen
met me te doen en me te helpen bij het leren van de taal. Ik moest wel
even wennen aan de sobere voorzieningen in huis, maar alle luxe van
thuis heb je eigenlijk helemaal niet nodig om gelukkig te zijn.”
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Flamingo Beach

Spaans in Costa Rica

Monteverde

Rijke kust, dat is de letterlijke vertaling van Costa Rica. Een naam die perfect
past bij Manuel Antonio, een stadje aan de Centraal Pacifische kust. Het ligt
midden in een verbazingwekkend nationaal park met geweldige stranden,
wilde jungles, prachtige bergketens en een grote variëteit aan wildlife. Zien!

Al jaren strijden de inwoners van Monteverde om het prachtige regenwoud te beschermen en de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen
te stimuleren. Je begrijpt, Monteverde ligt in een majestueus stukje
Costa Rica. Kleine dorpjes midden in het nevelwoud, tussen de bergen
van Tilaran. Een paradijs voor natuur- en dierliefhebbers.

Beleef het allemaal
De talenschool doet er alles aan om je kennis
te laten maken met de wereldse omgeving.
Zo bezoek je in schoolverband de markt in
Quepos, Manuel Antonio National Park, de
vulkaan Arenal, Carara y Rio Tárcoles National Park en de vlindertuin. Ook organiseert
de school salsalessen, kookworkshops, filmmiddagen en volleybalwedstrijden. Smaakt
dit naar meer? Combineer dan je taalreis met
een verblijf in Flamingo Beach of Monteverde.

CATHEDRAL POINT Voor een
prachtig plaatje vanaf de top.

DIEREN Apen, bevers, pelikanen
en arenden; ontdek het vorstelijke
dierenrijk.
OP HET WATER Van (zee)vissen en
surfen tot parasailen en duiken, leef
je uit op het water.
PROOST Ontdek het bruisende nachtleven in de talrijke barretjes en pubs.
ON TOUR Verken de omgeving met
een jungle tour en canopy tour.
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Manuel Antonio

Overweldigend

DAMAS Vaar op dit eiland door
mooie mangroven en ontdek verborgen
grotten.

QUEPOS De perfecte plek voor als je
van paardrijden of mountainbiken
houdt.

MONTEVERDE

Hemels
VAMOS A LA PLAYA Playa Hermosa,
Quepos Beach, Esterillos Este, Esterillos
Oeste, Dominical Beach en Puerto
Escondido Beach: welk strand wordt het
vandaag?

PARQUE NATIONAL DE MANUEL
ANTONIO Met maar liefst meer dan
honderd soorten zoogdieren en meer
dan 180 vogelsoorten.

Spaans in Costa Rica

MANUEL ANTONIO

MANUEL ANTONIO

RAFTEN Verhoog je adrenalinepeil en
bedwing de rivier Savegre of Naranjo.

Flamingo Beach

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Natuurrijke talenschool

• Wonderschone

locatie, tussen
het strand en het regenwoud
• Kleinschalige school met
12 klaslokalen
• Zes computers met internet
verbinding
• Multimediaruimte, keuken,
terras, studentenlounge en
overal wifi

• Gevarieerd

optioneel
activiteitenprogramma
• Combinatieprogramma’s
mogelijk

NATIONAAL PARK MONTEVERDE
Dit natuurreservaat herbergt zes
ecosystemen en 1.500 verschillende
plantensoorten.
BAJO DEL TIGRE Wandel door
de overvloed aan flora en fauna.
Bijzonder: de overgangszone tussen
het regenwoud en het ‘droge’ bos.

Prettige talenschool
Onze talenschool in Monteverde is opgericht
in 1996. Het gebouw van twee verdiepingen
heeft een fijne tuin en ligt vlak bij de doorgaande weg. De perfecte uitvalsbasis voor
heerlijke wandelingen of een canopy tour in
de omringende natuur. Alleen of samen met
andere taalstudenten uit Amerika, Europa
of Azië.

Verken de omgeving

SELVATURA HERPETARIUM Kom
alles te weten over slangen, kikkers,
padden, hagedissen en schildpadden.

Een goede manier om de overweldigende
omgeving te ontdekken en je medestudenten
te leren kennen, is deelnemen aan school
activiteiten. Zo staan er salsalessen, kookworkshops, voetbalwedstrijden, mérenguetrainingen, filmavonden en trips naar Manuel
Antonio, Valle Escondido en de actieve
vulkaan Arenal op het programma. Vergeet
dus niet je verrekijker mee te nemen. En wist
je dat je jouw Costa Ricaanse taalreis kunt
combineren met vrijwilligerswerk in Peru,
Guatemala, Brazilië of Ecuador?

SANTA ELENA RESERVE Een
uitstekend voorbeeld van wat mensen
kunnen doen om de natuur waarin
ze leven te behouden.

In het hart van Manuel Antonio National Park
vind je onze sfeervolle talenschool. Gelegen
tussen witte zandstranden en het wonderschone regenwoud. Vanuit het schoolgebouw
heb je een magnifiek uitzicht over de mooie
omgeving. Een magistrale plek, waar professionele leraren je taalkennis naar een hoger
niveau brengen.
FACTS TALENSCHOOL

MONTEVERDE

MONTEVERDE NATURE CENTER
Ontdek alle geheimen van de natuur
in dit educatieve centrum.
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
• Privé
• Eigen

kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension of
volpension. Op zondag zorg
je zelf voor je maaltijden.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

Lars volgde privélessen

“Mijn vader komt uit Costa Rica en ik sprak al redelijk goed Spaans. Maar
ik wilde de taal perfect beheersen, dus logisch dat ik voor deze bestemming
koos. De privélessen zorgden ervoor dat ik met sprongen vooruitging. Ideaal
voor als ik straks ga solliciteren. Nu weet ik ook in wat voor mooi land mijn
vader is opgegroeid. Ik denk dat ik hier best zou kunnen wonen.”

BOSQUE ETERNO DE LOS NIÑOS
Particulier natuurreservaat, aangekocht
door kinderen uit 36 landen, waaronder
Nederland.
ECOLOGICAL FARM WILDLIFE
REFUGE Sta oog in oog met dier
soorten die alleen hier te vinden zijn.
BUTTERFLY GARDENS Bekijk meer
dan veertig soorten vlinders, maar
ook tarantula’s, neushoornkevers en
gigantische rupsen.
BELLBIRDS BIRD SANCTUARY
Het summum voor vogelaars!
SKY WALK Loop over een netwerk
van bospaden en hangbruggen op
bijna veertig meter boven de grond.

FACTS TALENSCHOOL
locatie, omringd
door de indrukwekkende
natuur
• Gezellige school met
23 klaslokalen
• Mix van Amerikaanse,
Europese en Aziatische
studenten
• Gratis koffie, thee, melk en
water
• Bibliotheek, cafetaria,
keuken, tuin en internet
aansluiting met wifi
(tegen kleine vergoeding)
• Divers activiteitenprogramma
• Perfecte

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension of
volpension. Op zondag zorg
je zelf voor je maaltijden.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

• Standaard

(met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)

Dorien volgde de intensieve cursus op twee verschillende bestemmingen

“Ik ben verliefd geworden op Costa Rica. Het is hier zo mooi. Gelukkig had
ik voor vertrek al geregeld dat ik mijn verblijf in het natuurreservaat
Monteverde zou combineren met een taalcursus in Flamingo Beach. Hierdoor
heb ik maximaal Spaans gestudeerd en veel juweeltjes van dit land gezien.”
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Spaans in de
Dominicaanse Republiek

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
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Swingend

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

QUITO

Exotisch

SANTO DOMINGO

SANTA DOMINGO

QUITO

Santo Domingo, de tropische hoofdstad van de Dominicaanse Republiek,
is uitgegroeid tot een sfeervolle wereldstad. Aan de zuidkust van het
Caribische eiland tref je moderne gebouwen en een historisch gedeelte
dat op de Unesco Werelderfgoedlijst prijkt. Waar je ook bent, overal hoor
je de opzwepende klanken van merenguemuziek. Swingen dus!

Onderga de Cariben

MERENGUEFESTIVAL Ga samen met
de locals helemaal los op dit jaarlijks
evenement met talloze liveconcerten.

De school is een perfecte uitvalsbasis voor
uitstapjes naar het koloniale stadsgedeelte
of een bezoek aan het museum of theater.
Je bent overal dichtbij. Samen met je medestudenten maak je kennis met het Caribische
leven. Zo organiseert de talenschool stadswandelingen, stranduitjes, kookworkshops,
sportwedstrijden en muzieklessen. Maar je
kunt ook op jeepsafari of een tochtje maken
op een catamaran.

WALVISSEN Spot deze grootse zoogdieren in januari, februari of maart.
FARO A COLÓN Een symbolische
vuurtoren in de vorm van een liggend
kruis, ter nagedachtenis van Christoffel
Columbus.
POLONAISE Vier het kleurrijke Dominicaanse carnaval.
MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO
Een van de belangrijkste musea van
het land. Voor een magnifiek kijkje in
de geschiedenis.
LOS TRES OJOS Wandel door het bos
en kom uit bij sprookjesachtige grotten.
Zeer toeristisch, maar zeker de moeite
waard.

Naast de campus van de grootste universiteit
van de Dominicaanse Republiek ligt onze
talenschool. Op loopafstand van gemoedelijke
restaurantjes, leuke winkels en gezellige internetcafés. De inrichting is typisch Caribisch en
in het huis hangt een knusse en ongedwongen
sfeer. En omdat de school erg klein is, ken je al
gauw iedereen.
FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
school met 5 klasloka(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
len, gesitueerd in een typisch
Caribisch huis
tot extra een-op-eenlessen)
• Studentensfeer door de ligging • Intensief (met mogelijkheid tot
naast de universiteitscampus
extra een-op-eenlessen)
• Maximaal 30 studenten per
dag, gemiddelde leeftijd 30 jaar
• Docenten weten alles van
de taal, maar ook van de
geschiedenis
• Gezamenlijke ruimte, tuin
met terras, knusse kantine en
overal wifi
• Op loopafstand van restaurants en winkels

JUAN PABLO DUARTE OLYMPIC
CENTER Werk je in het zweet in dit
mooie sportcentrum.
ISABELA DE TORRES Beklim deze
berg en geniet van het fantastische uitzicht over het Dominicaanse landschap.
PLAZA DE LA CULTURA Bezoek hier
een van de interessante musea.
ENRIQUILLO Aanschouw tropische
vogels en krokodillen bij dit grote meer.
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Quito, de hoofdstad van Ecuador, is een wereldse stad waar koloniale
gebouwen, smalle keiensteegjes, levendige pleinen en kleurrijke
indianenmarkten het decor vormen. Het ligt in een prachtig dal, omringd
door het ruige Andesgebergte. In dit Zuid-Amerikaanse land geniet jij
– op 2.800 meter hoogte – van heerlijk voorjaarsweer. Dag in dag uit.
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
Proef de sfeer op dit centrale en
belangrijkste stadsplein.
BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL
Bewonder de decoraties van lokale
reptielen en amfibieën van deze roomskatholieke basiliek.

Voortreffelijke talenschool
Vanaf het grote terras van de talenschool heb
je een adembenemend uitzicht over Quito en
de magistrale bergen en witgetopte vulkanen.
Het gloednieuwe grote gebouw ligt in een
rustige woonwijk. Je volgt lessen in kleine
groepjes van professionele en vriendelijke
docenten. Allerlei faciliteiten zorgen ervoor
dat je het Spaans snel onder de knie krijgt.

MADONNA Een 45 meter hoog standbeeld.

Wees een kosmopoliet

LATEN SLAPEN Neem de kabelbaan
Teleférico naar de top van de Pichinchavulkaan.

Huiselijke talenschool

• Kleine

Spaans in Ecuador

In politiek stabiel Ecuador is van alles te
beleven. Daarom heeft de talenschool een
zeer afwisselend activiteitenprogramma.
Van excursies naar natuurreservaten en
inheemse dorpen tot museumbezoek en
filmavonden. Zelf slenter je door Gringo Town,
sta je op de evenaar, dans je de salsa, shop je
in El Recreo, bezoek je Otavalo of Cotopaxi en
maak je huiswerk in een van de stadsparken.

MUSEUM CASA DE LA CULTURA
Niet te missen als je meer wilt weten
over de geschiedenis van Ecuador.
AUTHENTIEK Slenter door de oude
binnenstad. Een meesterwerk van
Spaanse koloniale architectuur.
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
Op zondag zorg je zelf voor
je maaltijden. De talenschool
bereik je eenvoudig te voet of
met het openbaar vervoer.
• Eigen kamer in een residentie
op logies. De badkamer, woonkamer en volledig ingerichte
keuken deel je met andere
studenten die er verblijven.

Dorien volgde de standaardcursus

“Op het eiland hangt een typisch Caribische sfeer en het is altijd
lekker weer! De mensen zijn open, vrolijk en behulpzaam. Je woont in een
levendige stad en de prachtigste stranden zijn eenvoudig te bereiken.
Het fijne van deze talenschool is dat mijn klasgenoten van dezelfde
leeftijd waren. Daardoor voelde ik me snel thuis.”

MARISCAL SUCRE Voor heerlijke
restaurants, gezellige cafés en
exotische winkels.
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA
Met dakdelen die volledig zijn
uitgehouwen uit vulkanisch gesteente.
Pracht en praal pur sang.
IN EVENWICHT Door de ligging aan
de evenaar zijn de dagen en nachten
altijd gelijk.
MITAD DEL MUNDO Het midden van
de wereld. Foto!

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
talenschool voor
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
studenten van alle leeftijden
• 20 ruime en lichte klaslokalen
tot extra een-op-eenlessen)
• Kleine klassen, minimaal twee
• Privé (met mogelijkheid tot
en maximaal zes taalstudenten extra een-op-eenlessen)
• Mix van Noord-Amerikaanse
en Europese studenten, professionals en reizigers
• Studentenlounge, cafetaria,
sportzaal, videokamer, internetservice, overal gratis wifi,
binnenplaats met fontein en
groot terras
• Supermarkt en openbaar
vervoer op loopafstand
• Ideale

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)

• Eigen

kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension of
volpension. Op zondag zorg
je zelf voor je maaltijden.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

Azra volgde privélessen en ging daarna aan de slag als vrijwilliger

“Ecuador is zoveel meer dan de Galapagoseilanden. Dat zie je al zodra je
van het vliegveld wordt opgepikt. Ik was echt op zoek naar avontuur.
Daarom heb ik eerst een taalcursus Spaans gevolgd en daarna ben ik
vrijwilligerswerk gaan doen in Peru. En net zoals in Ecuador is geroosterde
cavia daar een lokale specialiteit…”
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Spaans in Peru

Legendarisch
CUSCO

Magisch

Dompel je onder
Ooit was Cusco de hoofdstad van het Incarijk.
De studentenstad is dan ook onlosmakelijk
verbonden met dit slimme indianenvolk.
In bijna elke straat vind je nog overblijfselen
van de oude Incamuren en Quechua sprekende afstammelingen. Met school dompel jij je
helemaal onder in deze mythische cultuur.
Zo staan er excursies gepland naar indiaanse
markten, verschillende Incaruïnes, het Museo
Inka en Machu Picchu.

SAN BLAS Breng een bezoek aan deze
fleurige kunstenaarswijk.
NAZCALIJNEN Een van de meest
indrukwekkende en raadselachtige
overblijfselen uit het oude Peru.
KATHEDRAAL VAN CUSCO Volgens
een legende zullen de Inca’s op de dag
dat de toren instort hun geboortegrond
weer opeisen…
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS Bestudeer het sierlijke bouwwerk, een architectonisch hoogtepunt
in barokstijl.
IGLESIA Y MONASTERIO DE
SANTA CATALINA Een kerk en een
klooster ineen, anno nu een buiten
gewoon museum.
SACSAYHUAMÁN Na een steile
klim bereik je deze archeologische
locatie op ongeveer 3.500 meter boven
zeeniveau.
TWAALFHOEKIGE STEEN
De bekendste steen van de stad. Foto!
QUENCHUA De oorspronkelijke
indianentaal, vooral nog rond Cusco
gesproken. De begroeting ‘Allillanchu’
(Goedemorgen, hoe gaat het?) opent
diverse deuren voor je.
NATIONAL PARK MANÚ Door velen
gezien als een van de meest ongeschonden stukjes regenwoud ter wereld.
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Antigua, de voormalige hoofdstad van Guatemala, ligt in de Panchoyvallei,
onder de Volcán de Agua. Deze 16e-eeuwse stad trekt met zijn koloniale
bouwstijl, kleurrijke marktjes, mooie fonteinen en indrukwekkende ruïnes
veel toeristen, studenten en vrijwilligers. Kijk in dit magische land hoe de
historie haar sporen heeft achtergelaten.
SEMANA SANTA Aanschouw kleurrijke
processies tijdens de Goede Week voor
Pasen.
PUPUSA Proef deze lokale lekkernij bij
een straattentje.
KLOOSTER VAN LAS CAPUCHINAS
Ontdek deze oude ruïne met een lokale
gids.

Gezellige talenschool
Onze kwalitatieve talenschool ligt in het
stadscentrum. In een koloniaal gebouw, op
loopafstand van alle toeristische attracties.
Al vrij snel ken je alle leraren en medestudenten, want op de kleine school hangt een sfeer
van ‘ons kent ons’. Veel studenten combineren hun taalcursus met vrijwilligerswerk of
salsadansen. Iets voor jou?

Beleef het allemaal

SAN FRANCISCO EL GRANDE
Bezoek het museum in een van de
oudste kerken in Antigua.

Tegenover Korikancha, de belangrijkste
pre-Colombiaanse zonnetempel, vind je onze
talenschool. Naast het postkantoor, vlak bij
Plaza de Armas. Het centrale ontmoetingspunt en een geweldige plek om mensen te
kijken. Je krijgt les in kleine groepen van
maximaal vijf studenten. Alle aandacht dus
om je Spaanse taalkennis te vergroten.
FACTS TALENSCHOOL
talenschool,
maximaal 65 studenten in
totaal
• Op loopafstand van bezienswaardigheden
• Vijftien leslokalen, maximaal
vijf studenten per klas
• Vakkundige en gespecialiseerde leraren
• Videozaal, volledig ingerichte
keuken en heerlijk dakterras
• Persoonlijke

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)

Zodra je bent opgepikt van het vliegveld,
zie je waarom schilderachtig Antigua is
uitgeroepen tot werelderfgoed van Unesco.
Om de kleurige Maya-cultuur en oogverblindende natuur te ontdekken, neemt de school
je mee naar muziekshows, filmavonden
en stadswandelingen. En ook naar mooie
bezienswaardigheden als de La Merced-kerk,
Catedral de San José, Parque Central, het
chocolademuseum, Santo Domingo en het
uitzichtspunt Cerro de la Cruz.

SANTA ROSA DE LIMA Bekijk de
architectonische littekens van de
verschillende aardbevingen die
Antigua troffen.

Aandachtige talenschool

ARCO DE SANTA CATALINA
Het symbool van de stad.
WASPLAATS Doe net als de locals
en was je kleding in een openbare
wasplaats.
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension of
volpension. De talenschool
bereik je eenvoudig te voet of
met het openbaar vervoer.

• Standaard
• Premium
• Privé

ANTIGUA

ANTIGUA

CUSCO

Toeristisch Cusco – dicht bij Machu Picchu – heeft een grote aantrekkingskracht op taalstudenten. Zo vind je er indiaanse markten, koloniale
architectuur en veel gezellige restaurants en cafés. Bovendien is deze
legendarische stad de ideale uitvalsbasis voor jouw Inca Trail, rondvlucht
boven de Nazcalijnen of boottocht op het Titicacameer.
MACHU PICCHU Verborgen Incastad.
Te bereiken via de wereldberoemde
Inca Trail of iets minder avontuurlijk
met de trein.

Spaans in Guatemala

LAGO DE ATITLÁN Zonder twijfel een
van de mooiste meren ter wereld.
CHICHICASTENANGO Bezoek hier
de beroemde markt. Een feest van kleur
en bedrijvigheid.
PACAYA Beklim deze actieve vulkaan.

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
talenschool,
(zie pagina 10)
• Standaard
maximaal 90 studenten in to• Premium
taal
• Leslokalen zowel binnen als
• Privé
• Spaans + Cultuur
buiten
• Professionele docenten, maxi(salsadansen)
maal 5 studenten per klas
• Gevarieerde mix van leeftijden;
jong en oud volgen samen
Spaanse les
• Studentenlounge, salsaruimte,
keuken, computers met gratis
internet, audio- en videoruimte,
terras, achtertuin en wifi
• Gastgezinnen op loopafstand
• Kleinschalige

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)

• Eigen

kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension of
volpension. De talenschool
bereik je eenvoudig te voet.
• Eigen of gedeelde kamer in
een residentie op basis van
logies. Douche, toilet, woon
kamer en keuken deel je met
andere studenten.

Chantal volgde de standaardcursus en werkte als vrijwilliger met straatkinderen

Noor volgde de standaardcursus en deed vrijwilligerswerk

“Iedere ochtend om 11 uur hielp ik de maatschappelijk werkers om de straatkinderen eten te geven. Ook assisteerde ik bij de spraaktherapie en het aanleggen van dossiers. Door de taalcursus kreeg ik het Spaans snel onder de
knie. Erg fijn, want zo kon ik al snel echt contact maken met deze kansarme
kinderen. Ik heb van mijn kennis van de taal alleen maar profijt gehad.”

“De visuele rijkdom staat in schril contrast met de armoede.
Naast Spaanse taallessen werkte ik als vrijwilliger in Jocotenango,
een plaatsje op tien minuten rijden van Antigua. In de dagopvang met
kinderen van drie tot zeven jaar. Als ik binnenkwam werd ik door
twaalf kinderen tegelijk geknuffeld.”
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Spaans in Mexico

Bruisend

Guanajuato

FACTS TALENSCHOOL A
door het
Yucatán Secretary of Education
• Opgezet in Caribische stijl,
open uitstraling en relaxte
sfeer
• Op loopafstand van het strand
• Capaciteit voor in totaal
100 studenten, maximaal
6 per klas
• Gevarieerde mix van leeftijden
en nationaliteiten
• Omgeven door tropische
tuinen, ook hier krijg je les
• Café, bibliotheek, cafetaria,
keuken, internet, airco en
gratis koffie en thee
• Volleybalveld, salsaruimte en
gitaarles
• Geaccrediteerd

PLAYA DEL CARMEN

Oaxaca

PLAYA DEL CARMEN

Ooit was Playa del Carmen een fraai vissersdorpje aan de Caribische kust.
Een stop-over voor reizigers die het eiland Cozumel gingen bezoeken. Nu is het
een levendige toeristenstad, waar het bruist van vertier. In het uitgaansleven,
aan de prachtige witte zandstranden en in het kristalheldere water. Toch is de
authentieke sfeer intact gebleven. Genieten maar!

Overal bij zijn

COZUMEL Dit populaire eiland
voor de kust van Playa del Carmen
is een populaire bestemming voor
scuba divers.
CHICHÉN ITZÁ Maak een weekendtrip naar deze belangrijke Mayastad
met de piramide van Kukulcán. Wereld
erfgoed van Unesco.

BLAUW Neem na je taalles een
verfrissende duik in het helderblauwe
zeewater.

FACTS TALENSCHOOL B
levendig en typisch
Mexicaans stadsdeel, authentiek huis in haciendastijl
• Op enkele minuten van het
strand en centrum
• Tien moderne klaslokalen met
airconditioning, verdeeld over
twee verdiepingen
• Volg lessen onder de zon in de
exotische tuin
• Cafetaria, keuken, internet en
gratis koffie en thee
• Vul je taalcursus aan met
salsa- of kooklessen
• In

Meerdere talenscholen
In de badplaats Playa del Carmen kun je
kiezen uit twee talenscholen. Zo is er een in
Caribische stijl, die geaccrediteerd is door het
Yucatán Secretary of Education. In het open
gebouw hangt een gezellige en relaxte sfeer.
Je kunt hier zelfs salsa- en gitaarles volgen.
De andere talenschool ligt in een levendig
en typisch Mexicaans stadsdeel, op slechts
enkele minuten lopen van het strand en het
centrum. Je krijgt les in een karakteristiek
Mexicaans huis in haciendastijl. Het leuke is
dat je op beide scholen ook lessen krijgt in
de buitenlucht. In een tropische tuin onder
de Mexicaanse zon.

Welke talenschool ook je voorkeur heeft,
beide doen er alles aan om je de stad, de
omgeving en de cultuur te laten zien. Zo trek
je eropuit met een stadstour, schud je met je
heupen tijdens een merengue- of salsales,
kook je lokale Mexicaanse gerechten, laat je
je meeslepen tijdens klassiekefilmmiddagen
en ontdek je je acteertalent tijdens drama
class. Ook staan snorkelen, scuba diving en
excursies naar tal van bezienswaardigheden
op het programma.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
(talenschool A en B )
* Intensief (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
(talenschool A )
* Premium (talenschool B )
* Spaans + Salsa
(talenschool B )
* Spaans + Koken
(talenschool B )

ONDER WATER Ga vissen, duiken, snorkelen of zwemmen met de dolfijnen.

TOEREN Huur een golfkarretje en tour
over het eiland Isla de Mujeres voor de
kust van Cancun.
SLENTEREN Struin op je gemak
door de gezellige hoofdstraat vol
restaurants, boetieks en leuke shops.
COBÁ Bezoek de ruïnes van deze
langst verborgen Mayastad tot nu toe.
Een voormalige ceremonieplaats
tussen twee grote rivieren.
RELAX Geniet in een hangmat van het
Mexicaanse leven met een cocktail in
de hand.
DANSEN Lekker uitgaan tot in de late
(of vroege) uurtjes. Heerlijk dat het kan!
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TULUM Een oude Mayastad in Quintana Roo op het schiereiland Yucatán, gelegen op een
twaalf meter hoge klif. Toeristenattractie nummer één.

Barry volgde de standaardcursus met extra een-op-eenlessen

“Mexico is meer dan tortilla’s, taco’s en tequila. Daar kom je in Playa del Carmen snel
achter. Op school leer je ook meer over de boeiende cultuur. Tijdens tripjes ontmoet je
de kleurrijke en vriendelijke bevolking. Het was echt geweldig om te merken dat ik al
echt een praatje in het Spaans met ze kon maken! En een verblijf in een studio kan ik
echt iedereen aanraden. Op en top privacy en comfort!”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van half- of volpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer. Op zondag
zorg je zelf voor je maaltijden.
• Eigen of gedeelde kamer in
een studentenresidentie
– alleen bij talenschool B –
op loopafstand van de talenschool. De volledig ingerichte
keuken, badkamer, woon
kamer en eetkamer deel je
met andere internationale
studenten.
• Eigen studio in viersterrenhotel
– alleen bij talenschool B – op
slechts vijf minuten lopen van
de talenschool en het strand.
De studio heeft een badkamer,
kitchenette, kabel-tv en airco.
Het restaurant, de roomservice, de fitnessruimte en het
grote terras van het hotel
(inclusief gratis wifi) mag je
onbeperkt gebruiken.
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Spaans in Mexico

GUANAJUATO

Playa del Carmen
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OAXACA

De levendige universiteitsstad Guanajuato ligt ten noorden van
metropool Mexico-stad en is omringd door indrukwekkende zilvermijnen.
Deze belangrijke historische en culturele koloniale stad is uitgeroepen
tot werelderfgoed van Unesco. Leer in een pittoresk decor de Spaanse taal
en ontdek dat de vriendelijke bevolking van een feestje houdt.

Laat je fascineren
De talenschool biedt je een afwisselend
activiteitenprogramma waarmee je elkaar,
de stad en de cultuur beter leert kennen.
Zo kun je deelnemen aan een welkomstdiner,
filmmiddagen, salsalessen, expressieworkshops, een geschiedeniscursus en muziek
bijeenkomsten. Ook ga je naar markten en
andere bezienswaardigheden. Bezoek zelf
zeker de zilvermijnen en maak een weekendtripje naar Mexico-stad. Hou je van koken?
Combineer dan je taalcursus met Mexicaanse
kooklessen. Smullen maar!

CALLE SUBTERRÁNEA Struin onder
de 127 bogen van de ondergrondse
straatjes.
TEATRO JUÁREZ Weelderig door
het rood en gouden pluche interieur.
Een must see tijdens je verblijf.
PLAZA JARDIN DE LA UNIÓN
Luister hier naar muziek.
MONUMENTO AL PÍPILA Een eer
betoon aan een krijgshaftige held,
gemaakt uit roze steen. De plek biedt je
een panoramisch beeld van de stad.
TEMPLO DE SAN DIEGO DE
ALCALÁ Aanschouw werken van
Mexicaanse schilders uit de 18e eeuw
in deze 17e-eeuwse kerk.
KOLONIAAL Wandel door het historische centrum met zijn pittoreske pleinen, steile straatjes en pastelkleurige
huizen met ijzeren balkonnetjes.
VERTIER Ontdek het uitgaansleven
en dans!
CULINAIR Proef de lokale lekkernijen
in een sfeervol eettentje.

Gerenommeerde talenschool
Midden in het historische centrum, in een
koloniaal gebouw, vind je onze talenschool.
Klein en gezellig. Er is ruimte voor veel groen
en op het dakterras kun je genieten van de zon
terwijl jij je huiswerk maakt. Dat de Spaanse
taallessen van een hoog niveau zijn, bewijst
de accreditatie door Instituto Cervantes.
FACTS TALENSCHOOL
door Instituto
Cervantes
• Kleine en gezellige school,
inrichting met veel groen
• Centrale locatie, midden in
het koloniale gedeelte
• 10 klaslokalen, maximaal
130 studenten in totaal
• Vooral studenten uit Amerika
en Europa
• Geaccrediteerd

• Dakterras,

multimediaruimte
en overal gratis wifi
• Openbaar vervoer en supermarkt op loopafstand
• Ideaal voor studenten die al
goed Spaans spreken

CENTRO CULTURAL SANTO
DOMINGO Een voormalig klooster, nu
het centrum van culturele activiteiten.
Het gebouw staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
KATHEDRAAL VAN OAXACA
Hoogtepunten: het bronzen orgel en de
barokgevel.

Bekwame talenschool
Onze kwalitatieve talenschool ligt in het hartje
van Oaxaca. Slechts twee straten verwijderd
van de bekende Santo Domingokathedraal en
vlak bij Zócalo, de ontmoetingsplaats van de
stad. Het bonte gezelschap van studerenden,
werkenden, reizigers en gepensioneerden
krijgt professioneel les in een typisch koloniaal
gebouw.

Maak alles mee

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
Bekijk de fraaie barokarchitectuur en
de versierde muren met prachtige ornamenten en reliëfs. De bouw duurde in
totaal 200 jaar…

Een Mexicaanse barbecue, een bezoek aan
authentieke markten, Mexicaanse kooklessen, sfeervolle filmavonden, een kroegentocht, een stadstour door het historische
centrum en excursies naar zilverstad Taxco
en de imposante ruïnes van Teotihuacán,
volgens velen een van de mooiste plekken
van Mexico. Je ziet het, de talenschool neemt
je werkelijk overal mee naartoe. Ideaal toch,
want zo leer je de stad, de cultuur en je
medestudenten snel kennen.

MARKT Proef Mexicaanse lekkernijen
op El Mercado 20 de Noviembre.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Intensief (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)
• Spaans + Cultuur (koken)

Himra volgde de cursus Spaans + Cultuur
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De Zapoteekse ruïnes van Monte Aldán, de koloniale binnenstad en
het klooster Santo Domingo de Guzman in Oaxaca zijn wereldberoemd.
In deze belangrijke archeologische zone van Midden-Amerika leer jij
Spaans. Tegelijkertijd ontdek je de schitterende architectuur, de energieke
stadssfeer en de alom vertegenwoordigde Mayacultuur.

ZÓCOLO Zoek een bankje uit op dit
kleurrijke centrale plein en aanschouw
wat er allemaal gebeurt.

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van half- of volpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

“Mijn moeder is Mexicaans en tovert de heerlijkste gerechten op tafel.
Ik wilde meer te weten komen over haar cultuur, ze komt hier vandaan,
dus deze taalcursus vond ik ideaal. De docenten zijn native speakers en
leerden me nog beter Spaans spreken. Ik hoop dat ik mijn moeder dankzij
de kooklessen culinair kan verrassen.”

Playa del Carmen

Monumentaal

GUANAJUATO
FESTIVAL INTERNACIONAL
CERVANTINO Een jaarlijks feest vol
cultuur, muziek, toneel en dans.
Het trekt intellectuelen, kunstenaars
en toeristen uit de hele wereld aan.

Guanajuato

OAXACA

Oaxaca

Cultureel

Spaans in Mexico

OP VERKENNING Maak dagtripjes
naar Tagul, Mitla en Lambityeco. Meer
dan de moeite waard!
VRIJWILLIG Smaakt je taalavontuur
naar meer? Word dan vrijwilliger in
Mexico of een ander Midden-Amerikaans land.
OOGSTRELEND Ontdek het oude
centrum in een van de mooiste steden
van Mexico.
PUUR NATUUR Bekijk de dikste boom
ter wereld in Santa María de Tule.

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
KIES JE ACCOMMODATIE
gelegen talenschool, (zie pagina 10)
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastvlak bij bezienswaardigheden • Standaard (met mogelijkheid
• Koloniaal gebouw met grote
tot extra een-op-eenlessen)
gezin op basis van half- of
binnenplaats
* Intensief (met mogelijkheid tot
volpension. De talenschool
• 18 koele klaslokalen,
extra een-op-eenlessen)
bereik je eenvoudig te voet of
maximaal 90 studenten
met het openbaar vervoer.
waaronder ook Mexicanen
• Gevarieerd gezelschap;
vooral studenten uit Amerika,
Duitsland en Zwitserland
• Bibliotheek, conference room,
keukentje en computers met
gratis internet
• Cafés, musea, winkels en openbaar vervoer op loopafstand
• Veel extra activiteiten
• Centraal

Jacob volgde de intensieve cursus en deed daarna vrijwilligerswerk

“Oaxaca is een bruisende stad waar je heerlijk kunt eten. Mijn kennis van de
Spaanse taal is sterk verbeterd. Dat merkte ik meteen tijdens de activiteiten
die de talenschool vrijwel dagelijks organiseert. Op school had ik een ‘intercambio’. Dit betekende dat ik conversaties oefende met een vaste Mexicaanse
student. Ik hielp hem zijn Engels te verbeteren en hij mij mijn Spaans.”
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Spaans in Nicaragua

Koloniaal

GRANADA

GRANADA

Nicaragua is het land van schoonheid en charme, koloniale architectuur,
vulkanen en aanlokkelijke stranden. Het koloniale verleden is goed terug
te zien in eeuwenoude steden zoals Granada. Een ongerept paradijs aan de
oever van het Nicaraguameer. Raak betoverd door de koloniale juweeltjes
en geniet van de relaxte sfeer.

OMETEPE Op dit eiland vechten twee indrukwekkende vulkanen en een
ongekend mooie natuur om je aandacht.

Voel de passie

IGLESIA DE LA MERCED De mooiste
en markantste kerk in Granada.
Tropisch en groen.

Als taalstudent maak je kennis met de trotse
bevolking. Ook ontdek je hoe Nicaragua zich
heeft ontwikkeld – ondanks het woelige
verleden – tot een gepassioneerd land waar
jij je heel snel thuis voelt. Sfeervol Granada is
de oudste bewoonde stad in Latijns-Amerika.
Een ideale uitvalsbasis voor reizen langs de
kust of voor weekendtrips naar het vulkanische eiland Ometepe, het Nicaraguameer en
surfstad San Juan del Sur.

PARQUE CENTRAL Het centrale plein.
Omringd door het koloniale verleden
zoals de kathedraal Nuestra Señora de
la Asunción, het symbool van de stad.

FACTS TALENSCHOOL
het centrum, omgeven door
koloniale gebouwen
• Kleinschalige, gezellige school
met maximaal 60 studenten
• Leeftijd van de studenten ongeveer tussen de 25 en 40 jaar
• Optimale aandacht, maximaal
5 studenten per klas
• Gediplomeerde leraren met
Spaans als moedertaal
• Spaans leren en ook meer
te weten komen over de
geschiedenis
• Leuke en interessante
naschoolse activiteiten
• In

Persoonlijke talenschool

CALLE LA CALZADA Vlij je neer op
een van de terrasjes en geniet van de
trendy muziek en ontspannen sfeer.

Vlak bij Parque Central aan de Calle El Arsenal
ligt onze kleinschalige talenschool. In het
centrum, op loopafstand van restaurants,
winkels en hotels. Je krijgt les in zeer kleine
groepjes, zodat de professionele docenten je
alle aandacht kunnen geven. Internationale
contacten zijn zo gelegd, want je klasgenoten
komen uit Europa en Noord-Amerika.

ISLA DEL MAIZ Ook bekend als Corn Island.
Een blinkend wit strand, alleen te bereiken per vliegtuig.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
Op zondagen zorg je zelf voor
je maaltijd. De talenschool ligt
veelal op loopafstand.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO Een
prachtige tempel. Zien!
HIKEN Wandel door fantastische nationale parken als Matagalpa en Esteli.
LEÓN Bezoek deze wondermooie oude
stad met haar koloniale bouwwerken
en muurschilderingen uit de tijd van de
revolutie. Herinneringen aan de roerige
geschiedenis.
PLAYA LA FLOR Een reservaat waar
ieder jaar duizenden schildpadden hun
eieren leggen.

GALLO PINTO Dit nationale gerecht van bruine bonen met gebakken rijst en kruiden wordt
drie keer per dag gegeten…

Marieke volgde de standaardcursus en werkte vervolgens drie weken als vrijwilliger

CERRO NEGRO Beklim deze zwarte vulkaan en smul op de top van het uitzicht.
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“Nicaragua is het armste land in Midden-Amerika. Ik combineerde mijn taalcursus met
vrijwilligerswerk. Spaans spreken is dan een must. Ik werkte op een schooltje waar we de
wc opknapten, elektriciteit aanlegden, sloten op de deur zetten en een bak maakten voor
wateropslag. Het is super dat ik zo iets voor de mensen heb kunnen betekenen.”

95

De koffer van...

De koffer van...

DEELNEMERS GEVEN JE INPAKTIPS

DEELNEMERS GEVEN JE INPAKTIPS

FLIP-FLOP

PACK YOUR BAG!

SLIPPERS

“Luchtig, trendy, goedkoop en handig voor
onder de douche en op het strand.” Sharona

Marijke’s

INPAKKEN EN WEGWEZEN…

Bagagetips

Goed je koffer inpakken is een hele kunst. Want je wilt alleen die spullen
meenemen die je ook echt nodig hebt in het buitenland. Om je te helpen
vroegen wij onze deelnemers wat je zeker wel en niet moet meenemen.
Ook geeft onze program manager Taalreizen Marijke nog enkele tips.

ZOEK JE
SPANNING?

GRAAIEN MAAR

HEUS OOK VOOR MEISJES

VERLOOPSTEKKER

KOFFER

ZAKMES

“Onmisbaar om in het buitenland een stopcontact te kunnen
gebruiken.” Johan

“Niet meer dan één koffer, want
ik kwam er met twee terug.
Neem alleen de echt belangrijke
dingen mee.” Eldert

“Komt onderweg echt altijd wel een keer van pas.” Yentl

HOLLANDS GLORIE
ZWART SNOEPGOED
“Drop.” Frank

KOUD, HÈ!
WINTERJAS

“Je Nederlandse winterjas maakt geen kans in
de KOUDE Amerikaanse winter. Koop daarom
een winterjas in Amerika. Veel goedkoper ook
en beter en groter.” Angela

AFBLIJVEN!
HANGSLOTJE

“Superhandig om je kluisje
op school of je koffer te
kunnen sluiten. ” Eefje

KEEP IT SAFE

WIE WAT BEWAART,
DIE HEEFT WAT

ZIPLOCZAKJES

“Van die handige zakjes waar je
lucht- en waterdicht spulletjes
in bewaart.” Marc

USB-STICK

“Al je belangrijke documenten, foto’s en
kopieën altijd bij de hand.” Bas

TOP SECRET
SCHRIJVEN

“Genoeg dagboeken.” Annemijn

WAT ZEG JE?!
OORDOPJES

PLEZIER IS TROEF
SPEL KAARTEN

“Handig voor de vele gezellige avonden
met je huisgenoten. En je leert er superveel
leuke spelletjes bij.” Manon
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“Niet iedereen slaapt even
geruisloos. Als je met meerdere
mensen op één kamer slaapt,
wil je af en toe ook een goede
nachtrust. Dan zijn oordopjes
het eerste wat je in je koffer
gooit.” Saskia

IKKE
NIE
BEGRIJPEN
NIE
WAT & HOE

GEEN VLIEGENMEPPER
TABLET

“Mailen met je ouders, Wordfeud spelen tijdens
het wachten op een vlucht, foto’s bewaren
en bekijken en online informatie opzoeken.
No worries!” Marieke

VETTE HAP

LEKKER SMIKKELEN
“Kroketten ;-)” Freek

“Neem een taalgidsje ‘Wat & Hoe’ mee.
Dit boekje zorgde voor hilarische middagen
met mijn gastgezin en vriendinnen.
En foto’s van mijn leventje in Nederland
– van familie, vrienden en de stad waar
ik woon – vond iedereen erg leuk om te
zien.” Yara

01 Neem een RUGZAK mee in plaats van een
KOFFER als je nog reisplannen hebt na je
taalcursus. Stop ’m ter bescherming wel in
een FLIGHT BAG voordat je gaat vliegen.
02 Neem een SLAAPZAK en LAKENZAK mee,
dan heb je altijd je bed bij de hand.
Handig voor als je nog tripjes wilt maken.
03 Draag je waardevolle documenten en
geld op je lichaam onder je kleding in een
MONEYBELT. Een veilige plek.
04 Voor je lunch of uitstapjes met school is een
HANDZAAM RUGZAKJE erg makkelijk.
05 Stop wat PASFOTO’S in je tas. Handig voor
op je studentenpas van school of andere
lidmaatschapskaarten.
06 Puur praktisch: een WEKKER en een
ZAKLAMP.
07 Bescherm je tegen de felle zon en neem
een HOED of PET, ZONNEBRIL en goede
ZONNEBRANDCRÈME mee.
08 Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is
fijn als je dan een EHBO-SETJE bij je hebt.
09 Gebruik je medicijnen? Vraag dan om een
MEDICIJNPASPOORT bij je apotheek.
Handig voor bij de douane of als je op je
bestemming meer nodig hebt.
10 SCHRIFTEN en PENNEN natuurlijk.
Voor tijdens de lessen en het maken van je
huiswerk.
11 Een BADLAKEN en twee of drie HANDDOEKEN. Bij voorkeur microfiber. Compact
en licht.
12 Goede REISGIDS zoals een Lonely Planet.
Je houvast voor elke bestemming.
13 Ben je van plan auto te rijden? Zorg dan
voor een INTERNATIONAAL RIJBEWIJS.
Verkrijgbaar bij de ANWB.
14 Voor het geval je kamergenoten het licht
aandoen na een avondje uit: een SLAAPMASKER.
15 OPLADERS voor al je apparatuur. Je lifeline
met de rest van de wereld ;-)

Travel Today
Wil jij je eigen inpaklijst in vijf eenvoudige
stappen samenstellen? Afgestemd op je
bestemming? Bezoek dan ons reisblog Travel
Today op blog.travelactive.nl/inpaklijst
Dan weet je zeker dat je niks vergeet en kun
je onbezorgd op reis.
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Italië

  99 Florence
100 Milaan

FLORENCE

Kunstzinnig
FLORENCE

Of het nu gebouwen, mode, antiek of sieraden zijn, Florence heeft een
enorme invloed gehad op de hedendaagse kunst en cultuur. Deze wervelende studentenstad is de geboorteplaats van de renaissance en heeft je
heel veel moois en lekkers te bieden. Hier laat je het leven – net zoals de
Italianen dat doen – rustig over je heen komen. Kortom: dolce far niente.
PONTE VECCHIO Loop over de
oudste brug van de stad met veel leuke,
kleine winkeltjes.
PALAZZO VECCHIO Bestudeer in dit
opvallende gebouw prachtige werken
uit de middeleeuwen en renaissance.
DUOMO De op drie na grootste
kathedraal van Europa: Santa Maria
del Fiore.

Internationale talenschool
In een rustige straat, vlak bij het centraal station, vind je onze erkende talenschool. In een
19e-eeuws gebouw van drie verdiepingen.
Binnen een paar minuten sta je midden in het
historische centrum van Florence. En het bijzondere is dat studenten uit meer dan zestig
landen hier Italiaans studeren. Samen zorgen
zij voor een gezellige internationale sfeer.

PIAZZA DELLA SIGNORIA Aan dit
kenmerkende stadsplein vind je onder
andere Palazzo Vecchio en het Uffizi.
UFFIZI Een van ’s werelds belangrijkste kunstmusea met schilderijen van
Michelangelo en Rembrandt van Rijn.

Italiaans

PROEVEN Zet je tanden in het lokale
vleesgerecht bistecca alla fiorentina.
PIAZZALE MICHELANGELO
Voor een schitterend uitzicht over de
schilderachtige stad.
BOBOLI Lekker wandelen door deze
koningin van alle Toscaanse tuinen.

Kunstzinnig Florence

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
door IALC ACLS en
(zie pagina 10)
• Standaard (eventueel aangePercorsi Italiani
• Vlak bij het centraal station, op
vuld met extra kook- of kunstloopafstand van het historische lessen)
• Intensief
centrum
• Fraai gerenoveerd oud
• Premium
gebouw van drie verdiepingen • Privé
• Zeventien klaslokalen met
audiovisuele faciliteiten en airconditioning
• Binnenplaats met fijne tuin,
gratis wifi
• Veel persoonlijke aandacht, zes
tot twaalf studenten per klas
• Zeer internationale sfeer
• Uitgebreid activiteitenprogramma
• Erkend

GALLERIA DELL’ACCADEMIA
Bekijk hier het originele beeldhouwwerk
van Michelangelo: David.

FAMIGLIA DI MEDICI Deze machtige
familie zwaaide bijna drie eeuwen
de scepter in Florence. Als kunstlief
hebbers gaven zij de opdracht voor
ontelbare – nu klassieke – renaissancekunstwerken.

Onderga het culturele erfgoed
Siena, Pisa, Rome, Venetië en Verona; de
talenschool neemt je werkelijk overal mee
naartoe. Ook bezoek je in schoolverband
talrijke kunstmusea, volg je lezingen, kijk je
naar Italiaanse filmklassiekers en swing je
mee op schoolfeesten. En zelf slenter je door
het adembenemende centrum met zijn schattige piazza’s, nauwe steegjes, groene parken
en verborgen kunstgalerieën. Ontdek ook
het uitgaansleven. Aan gezellige cafeetjes
en knusse kroegjes geen gebrek.

SANTA CROCE Deze gotische basiliek
wordt gezien als een van de mooiste
van Italië.

(zie pagina 99)
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Italiaans in Italië

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen of gedeelde kamer bij
een gastgezin op basis van
halfpension. De talenschool
bereik je eenvoudig te voet of
met het openbaar vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer in
een appartement op basis van
logies. De badkamer, keuken
en woon- en eetkamer deel
je met andere internationale
en Italiaanse studenten.
Beschikbaar vanaf achttien
jaar en ouder.

Milou volgde de standaardcursus met extra kunstlessen

“Ik vond het geweldig dat ik mijn standaard taalcursus kon aanvullen
met extra kunstlessen. Ik heb gekozen voor mode, omdat ik meer wilde leren
over de mode-industrie. Ik kon ook kiezen voor interieurdesign, fotografie
of schilderen. Ook mochten wij zelf aan de slag. Zo heb ik mijn eerste
eigen modeontwerpen geschetst!”
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Italiaans in Italië

MILAAN

DUOMO ’s Werelds grootste kathedraal
Santa Maria Nascente.

Florence

Modieus
MILAAN

FACTS TALENSCHOOL
art-nouveaupand, midden in
het commerciële stadscentrum
• Erkend door IALC ACLS en
Percorsi Italiani
• Bijzonder geschikt voor volwassenen, academische studenten
en young professionals
• Veel persoonlijke aandacht,
slechts zes tot twaalf studenten
per klas
• Achttien klaslokalen met
audiovisuele faciliteiten en
airconditioning
• Binnenplaats met heerlijke tuin
• Studentenlounge en gratis wifi
• In

Dé designstad van Italië. Dat is Milaan. In deze hippe en welvarende stad
maak jij kennis met de enorme culturele rijkdom, het heerlijke klimaat en
de voortreffelijke keuken. Italianen praten met hun handen en vol expressie. Dat is hun manier om woorden en emoties kracht bij te zetten. Dus
Italiaans leren gaat verder dan alleen de taal.
LA SCALA Bemachtig een kaartje voor
een voorstelling in dit wereldberoemde
operahuis.
CASTELLO SFORZESCO Voel de
geschiedenis tijdens een bezoek aan
dit machtige kasteel. Anno nu een
museum.
BASILICA DI SAN LORENZO Ontdek
een van de oudste kerken – met een
mooie koepel en vier imponerende
torens – van Italië.
MUSEO POLDI PEZZOLI Met werken
van Sandro Botticelli, Michelangelo,
Palma Vecchio en Bernardo Cavallino.
In de 19e eeuw ontstaan uit een privécollectie.
GIARDINI PUBBLICI Een rustgevend
stadspark; de plek om je huiswerk te
maken en te genieten van de zon.

Erkende talenschool
In Corso Buenos Aires, een bekende straat in
het commerciële stadscentrum, prijkt onze
talenschool. Vooral studenten met een voorliefde voor design, mode en handel halen hun
hart op tijdens de vakkundige lessen in dit
schitterende art-nouveaugebouw. Dat de
docenten ware professionals zijn, bewijst de
erkenning door IALC ACLS en Percorsi Italiani.

Bella Italia
Indrukwekkende musea, prachtige opera’s
en heerlijke terrasjes om de glitter & glamour
van de stad te aanschouwen. In Milaan verveel
je je geen moment. Ook de talenschool organiseert van alles voor zijn internationale studenten. Van lezingen, stadswandelingen en filmavonden tot excursies naar het schilderachtige
Gardameer en liefdesparadijs Verona. Ideale
uitjes om je Italiaans te oefenen en je medestudenten beter te leren kennen.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
• Intensief
• Premium
• Privé
• Zakelijk
• Avondcursus

FIERA DI SINIGAGLIA Een tweedehandsmarkt waar je lekker kunt rondsnuffelen.
DA VINCI Bewonder de wandschildering ‘Het laatste avondmaal’ van
Leonardo da Vinci.
NAVIGLI Een pittoreske uitgaanswijk
met een trendy nachtleven.
VOETBAL Moedig AC Milan aan in het
voetbalstadion Giuseppe Meazza, beter
bekend als San Siro.
RIPA DI PORTA TICINESE Culinair
genieten in een van de knusse restaurantjes of intieme barretjes.
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Ninthe volgde de zakelijke cursus
DESIGN Vergaap je aan de prachtige etalages van luxe
designwinkels en chique boetieks in Galleria Vittorio Emanuele II.

“In deze toonaangevende cultuur- en modestad is er een groot aanbod aan cursussen.
Dus de talenschool biedt altijd iets wat aansluit op je wensen en je niveau. Na mijn
studie wil ik graag in Italië gaan wonen en werken, dus de zakelijke cursus geeft mij
een voorsprong bij sollicitaties.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen of gedeelde kamer bij
een gastgezin op basis van
halfpension. De talenschool
bereik je eenvoudig te voet of
met het openbaar vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer in
een appartement op basis van
logies. De badkamer, keuken
en woon- en eetkamer deel je
met andere internationale en
Italiaanse studenten. Beschikbaar vanaf achttien jaar en
ouder.
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Travel Stuff
ONMISBAAR IN JE BAGAGE

2

Travel Stuff

Portugees

Brazilië
104
105
106
107

Rio de Janeiro
Maceio
Salvador
São Paulo

In de voorbereiding op je taalreis is het
heel verleidelijk om allerlei reisartikelen
aan te schaffen die in de winkel naar je
lonken en opeens allemaal even handig
lijken. Eenmaal op bestemming kom je
erachter dat je ze eigenlijk niet allemaal
nodig hebt. Wij kozen enkele reisgadgets
voor je uit waarvan wij uit eigen ervaring
weten dat ze wél erg handig zijn om bij je
te hebben en die, heel belangrijk, weinig
ruimte innemen in je bagage!

1
4
3

6

1 Multimedia speler Samsung Galaxy S Wifi 4.2.
Foto’s, video’s, games en muziek in super
kwaliteit binnen handbereik. Zeer handig met
wifi in je accommodatie! Vanaf E179,2 Ophangbare toilettas. Zorgt voor meer
overzicht. E16,90
3 Solar charger voor je telefoon of Ipod. E19,50
4 Duct tape, voor als het goed vast moet zitten!
Verkrijgbaar bij je plaatselijke bouwmarkt.
5 Sleutelhanger met digitaal fotolijstje om al je
vrienden en familie dichtbij te houden. E10,99
6 Dwarsligger leesboekjes. Een normaal boek
in handig klein formaat voor in je bagage.
Verschillende recente bestsellers vanaf E7,50
7 Onderwater camera, een flinke investering
maar voor je duik in bijvoorbeeld het Great
Barrier Reef zeker de investering waard!
Vanaf ongeveer E259,8 Opvouwbaar waterflesje (Aquatina). E8,95
9 Fotowaaier. Zo maak je je vanaf dag één
verstaanbaar. E9,95
Mogen deze gadgets niet ontbreken in jouw
bagage? Online verkoopadressen vind je op
www.travelactive.nl/travelstuff

5

7
8
Prijzen per januari 2014 zoals vermeld op website aanbieders.
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9

Kleurrijk Rio de Janeiro
(zie pagina 104)
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Portugees in Brazilië

Kleurrijk

São Paulo

Maceio
Salvador
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RIO DE JANEIRO

ARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO Kom tot rust in deze zinnenprikkelende botanische tuin: 145 hec
tare waarvan 70 natuurlijk gebied.
ARCO DA LAPA Koop een ansichtkaart waarop dit aquaduct pronkt, het
bekendste symbool van de oude stad.
METROPOLITANA Sla een kruisje
voor deze ontzagwekkende kathedraal.
ACTIE Beklim de Corcovadoberg en
bedwing op je surfplank de golven van
Arpoador.
COSME VELHO Slenter door de nauwe straatjes en langs felgekleurde neokoloniale huizen. Ouderwetse allure.
MARACANÃ Bezoek een voetbalwedstrijd in dit wereldberoemde stadion.
BONEN Wen aan koffie als ontbijt en
twee keer per dag warm eten. Rijst en
bonen domineren het menu.
STRAND Relax op wereldberoemde
stranden als de Copacabana of
Ipanema.

Internationale talenschool
Amerikanen, Canadezen, Europeanen en Australiërs vinden hun weg naar deze populaire
talenschool. Gelegen in het zakencentrum,
midden in de stad. Vlak bij musea en andere
culturele attracties. Op school ontmoet je ook
Brazilianen, want zij krijgen hier Engelse les.
Wil je samen woordjes oefenen? Geniet dan
in het gezellige café op de begane grond van
de allerbeste Braziliaanse koffie.

Ervaar de ongereptheid

THÉO BRANDÃOMUSEUM Voor liefhebbers van antropologie en folklore.
Alleen al het gebouw is je bezoek meer
dan waard.

Swing erop los
In metropool Rio beleef je de Braziliaanse
cultuur in al zijn geuren en kleuren. Ontdek
de swingende gezelligheid in uitgaansbuurt
Lapa en wandel rond in de hippie- en kunstenaarswijk Santa Teresa. Ook met school trek
je eropuit. Zo ga je met de kabelbaan naar de
Suikerbroodberg en bezoek je het imposante
beeld van Christus de Verlosser. Smaakt
Brazilië naar meer? Doe dan na je taalcursus
nog een aantal weken vrijwilligerswerk!

FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
• In het centrum, vlak bij allerlei
(zie pagina 10)
bezienswaardigheden
• Standaard (met mogelijkheid
• Kleinschalige en persoonlijke
tot extra privélessen)
school met goede faciliteiten
• Mix aan Europese en NoordAmerikaanse nationaliteiten
• Tien klaslokalen met televisie
en dvd-spelers
• Computers met gratis internettoegang
• Zeer geschikt voor gevorderde
studenten
• Café, cv, airconditioning en
overal wifi
• Openbaar vervoer, supermarkt
en strand op loopafstand

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

“Mijn oma is Portugees, maar zelf spreek ik de taal nauwelijks.
Door de taal te leren en hier te zijn, maak ik uitgebreid kennis met haar
cultuur. Bovendien is deze taalcursus goed voor mijn cv. Het is hier heerlijk.
De keren dat ik na school op het strand beachvolleybal heb gespeeld,
kan ik niet meer tellen.”

Rio de Janeiro

In de Noord-Braziliaanse stad Maceió hangt een vriendelijke en ontspannen
sfeer. De gemoedelijke havenstad staat bekend om zijn tropische lagoons,
prachtige stranden en swingend nachtleven vol Braziliaanse dans en
muziek. Ook maak je hier makkelijk contact met de lokale bevolking, dus
nieuwe vrienden zijn zo gemaakt. Falo português?
THEATER Bezoek een spectaculaire
voorstelling in het Gustavo Leite Theatre.

Eduard volgde de standaardcursus

104

São Paulo

Salvador

MACEIO

De ligging van de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro is fabuleus:
tussen de bergen en de Atlantische Oceaan. Hier geniet je van de opzwepende sfeer van de stad, een jungletrekking in Tijuca en de mooiste stranden
met een strakblauwe zee, wit stuifzand en wuivende palmbomen. Wat wil
je als student Portugees nog meer?
CARNAVAL Swing mee in de straten
van deze uitbundige miljoenenstad.
Onvergetelijk!

Portugees in Brazilië

Knus

RIO DE JANEIRO

MACEIO

DANSEN Ga volksdansen tijdens het
culturele evenement Festa Junina.
MERCADO MUNICIPAL Voor de
leukste souvenirs.

IGLESIA BOM JESUS DOS MARTIRES Bewonder de prachtige archi
tectuur. Bewaard gebleven uit het
koloniale verleden.
STUURBOORD Grijp het roer en zeil
over het Mundaúmeer.
PALACIO DO GOVERNOMENTO
Zien!
CATEDRAL DE NOSSA SENHORA
DOS PRAZERES Laat je meevoeren
door de schoonheid van deze 19eeeuwse kathedraal.
PROEVEN Eet superverse lokale visspecialiteiten in een strandpaviljoen.
ZON Strijk neer op het strand van
Pajacura, Guaxuma of Garça Torta.
Of kies voor het natuurlijke zwembad
van Praia da Pajuçara.

Zinnenprikkelende school

Het gemoedelijke Maceió is nog niet ontdekt
door het massatoerisme. Een bijzondere plek
dus om Portugees te leren. In een heerlijk
klimaat en met het strand op loopafstand.
Ook is de bevolking heel vriendelijk, open en
behulpzaam. Dat merk je direct als je eropuit
trekt. Om carnaval te vieren, te surfen op een
van de geweldige stranden, een trekking te
maken in het dunbevolkte Amazonegebied of
bij je bezoek aan een capoeiravoorstelling.

Onze talenschool bestaat uit twee moderne
gebouwen, die zijn gescheiden door een tropische tuin. Een heerlijke plek om te ontspannen tussen de lessen door. Alleen of met andere taalstudenten uit bijvoorbeeld Australië,
Amerika, Canada of Europa. Lekker lunchen
doe je in de eetcafés in de buurt. En wil je
meer weten over de lokale keuken? Volg dan
de Braziliaanse kooklessen die van tijd tot
tijd op school worden gegeven.
FACTS TALENSCHOOL
school in
modern gebouw met tropische
buitenruimte
• Populair onder Europese,
Australische en Noord-Amerikaanse studenten
• Mix van universitair geschoolden, professionals en reizigers:
gemiddelde leeftijd tussen de
20 en 35 jaar
• Zes klaslokalen, maximaal
veertig studenten in totaal
• Computers met gratis internettoegang
• Kleinschalige

SELECTEER JE CURSUS
met televisie
en dvd-speler, keuken en
(zie pagina 10)
overal wifi
• Standaard (met mogelijkheid
• Openbaar vervoer, supermarkt
tot extra een-op-eenlessen)
en strand op loopafstand
• Intensief (met mogelijkheid tot
• Veel extra activiteiten en
extra een-op-eenlessen)
excursies
• Privé (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)
• Studentenlounge

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.

Malu volgde de standaardcursus en zette zich daarna in als vrijwilliger

“Na de taalcursus Portugees heb ik nog acht weken vrijwilligerswerk
gedaan. Ook in Maceió. Dat ik de taal sprak, hielp me enorm bij mijn werk
in het weeshuis en op de meisjesschool. Want ik maakte echt contact.
Elke dag werd ik overladen met dikke knuffels. Het was een geweldige
ervaring die ik nooit meer vergeet.”
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Plezierig

Rio de Janeiro
São Paulo

SALVADOR

Leef het leven
In dans, muziek en de cuisine komt de unieke
cultuur tot uiting. Dit ervaar je vooral op
straat, want daar speelt het leven zich voornamelijk af. Ook de talenschool leert je over
de cultuur. Wat denk je van een Braziliaanse
kookcursus of swingende sambalessen?
En in je vrije tijd beoefen je capoeira, flaneer
je over de boulevard van Rio Vermelho, proef
je lekkernijen op een markt in Cidade Baixa
en ga je snorkelen.

PRAÇA DA SÉ Aanschouw de bedrijvigheid op dit grote plein.
SCHILDPADDEN Bekijk deze met
uitsterven bedreigde dieren in het
speciale reservaat in Praia do Forte.
MERCADO MODELO Proef de sfeer
op deze belangrijkste markt van de
stad. Voor kunstnijverheid en andere
souvenirs.
PELOURINHO Struin door deze his
torische wijk met koloniale gebouwen,
smalle straatjes en oude huizen. Ook
de plaats voor muziekfestivals!
PRAIA DO FORTE Geniet op dit
strand van een koele zeebries onder
de fraaie palmbomen.
LARGO DO PELOURINHO Ga terug
in de tijd op de plek waar vroeger de
slavenhandel floreerde.
FORTE DE SANTO ANTÔNIO Voor
een spectaculair uitzicht.
CATEDRAL BASÍLICA Een voorma
lige jezuïetenkerk. In de gevel ontdek je
telkens iets nieuws.

Gemoedelijke talenschool

FACTS TALENSCHOOL
school in rustige
woonwijk, op loopafstand van
het strand
• Veel persoonlijke aandacht,
iedereen kent elkaar
• Zes comfortabele klaslokalen
• In totaal maximaal negentig
studenten, de meeste tussen
de twintig en dertig jaar
• Populair onder Europese en
Noord-Amerikaanse studenten
• Toegewijde leraren met Portugees als moedertaal

• Computer

met gratis internettoegang, airconditioning, gratis koffie en thee in de pauze
• Vlak bij banken, postkantoor,
winkels, supermarkten, restaurants en openbaar vervoer
• Vijftien minuten reistijd (met
de bus) van het historische
centrum

Plezier maken. Daar draait het om in metropool Saõ Paulo. In dit financiële
hart van Brazilië is het straatbeeld divers. Niet zo verwonderlijk, want de
inwoners stammen af van Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Duitsers,
Armeniërs, Japanners én Nederlanders. Eén ding is zeker: in deze grootste
Braziliaanse stad gaat je Portugees met sprongen vooruit.

Op en top vermaak

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO
Het belangrijkste en grootste kunst
museum van Brazilië.

In hun vrije tijd zoeken Paulistanos – de
inwoners van São Paulo – het plezier op. Het
nachtleven is dan ook een absolute must do
wanneer je kiest voor deze levendige stad.
En ben je klaar met school? Ga dan naar
het strand om te zwemmen, te relaxen of
te genieten van overheerlijke superverse
visgerechten. Of bezoek het Museum van de
Portugese taal, Ibirapuera Park en Avenida
Paulista.

CATEDRAL METROPOLITANA Een
indrukwekkende gotische kathedraal.
Zowel vanbinnen als vanbuiten.
BANESPA BUILDING Leg je hoofd
in je nek om deze wolkenkrabber van
161 meter te bekijken. Ook bekend als
de Edifício Altino Arantes.

Ervaren talenschool

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra een-op-eenlessen)
• Premium (met mogelijkheid tot
extra een-op-eenlessen)
• Privé
KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet.

Elisa volgde de standaardcursus
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Rio de Janeiro

BELA VISTA Prik een vorkje in deze
sfeervolle Italiaanse wijk.

In een rustige woonwijk, op vijf minuten lopen
van het strand, vind je onze talenschool.
Kleinschalig en intiem. Iedereen kent elkaar,
wat zorgt voor een ongedwongen studentensfeer. Persoonlijke aandacht staat voorop.
De professionele docenten doen er dan ook
alles aan om te zorgen dat jij je de Portugese
taal – in een prettige leeromgeving – snel
eigen maakt.

• Kleinschalige

SÃO PAULO

Salvador

SÃO PAULO

Welkom in Salvador da Bahia, een van de meest fascinerende steden van
Brazilië. Een cultureel hart dat indruk maakt met zijn imposante koloniale
architectuur, interessante kunstgaleries, eeuwenoude kerken en hagelwitte stranden. Maak kennis met een cultuur vol flair: een bijzondere mix
van Afrikaanse, Portugese en Amerikaans-indiaanse invloeden.
MUSEU AFRO-BRASILEIRO In dit
museum over geschiedenis, kunst en
etnologie trekken meer dan vierduizend
werken je aandacht.

Portugees in Brazilië

Maceio

“Het Braziliaanse gastgezin was heel vriendelijk en open.
Ze namen me overal mee naartoe. Alsof ik hun eigen dochter was.
Met mijn gastmoeder ging ik vaak naar de lokale markt en mijn
gastvader nam me mee naar voetbalwedstrijden. Ook hielpen zij me heel
erg bij het leren van de taal. Ik had een eigen kamer en de huissleutel,
dus alle vrijheid om te gaan en staan waar ik wil.”

PÁTIO DO COLÉGIO Markeert de
plaats waar de stad São Paulo werd
gesticht in 1554.
SALA SÃO PAULO Woon een voorstelling bij van het São Paulo Symphonic
Orchestra in dit schitterende concert
gebouw.
SPETTEREN Roetsj van de glijbanen
in het waterpark Wet’n Wild São Paulo.
PASSIE Ervaar het temperament van
gepassioneerde supporters tijdens een
voetbalwedstrijd van SC Corinthians
Paulista, SE Palmeiras of São Paulo FC.
PRAÇA DA SÉ Het drukste plein van
de stad.
GROOTS Maak kennis met het Braziliaanse carnaval, een waar spektakel.

In een residentiële groene wijk, op een paar
honderd meter van het financiële stadscentrum, ligt onze talenschool. Al jarenlang gespecialiseerd in het lesgeven in de Portugese
taal. Overal in de buurt vind je restaurants,
bars, eetcafés en discotheken. Rustig studeren of even genieten van de zon doe je in het
nabijgelegen park.
FACTS TALENSCHOOL
school in groene
wijk, vlak bij het financiële
centrum
• Restaurants, eetcafés en park
op loopafstand
• Zeer ervaren talenschool
met professionele lessen en
docenten
• Zes comfortabele klaslokalen
• Knusse eethoek, studentenlounge met televisie en
dvd-speler
• Computers met gratis internettoegang
• Kleinschalige

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
• Intensief
• Privé

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar vervoer.

Bas volgde de intensieve cursus

“Zodra je aankomt test de school meteen je kennis van het Portugees.
Zo krijg je een cursus op maat. De lessen zijn vooral gericht op Portugees
spreken, luisteren, schrijven en lezen. Echt ideaal, want alles wat ik leerde,
kon ik na school direct oefenen in de praktijk.”
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München

Moderne wolkenkrabbers, karakteristieke gebouwen en eeuwenoude
kerken. In metropool Frankfurt smelten ze samen tot een indrukwekkend
geheel. Hier – aan de voet van de rivier de Main – vind je musea, cafés,
restaurants en winkels in overvloed. Dus naast het leren van de Duitse
taal valt er in ‘Mainhattan’ genoeg te ontdekken.

Beleef de cultuur

SANKT BARTHOLOMÄUSDOM
De dom van Frankfurt, de bekendste
bezienswaardigheid van de stad.

Het financiële hart van Duitsland is alles
behalve saai. Er is volop bedrijvigheid en ook
liefhebbers van moderne architectuur komen
ogen tekort. In de zomer worden er zelfs
zandstranden aangelegd voor wedstrijden
beachvolleybal. En in de schilderachtige wijk
Alt-Sachsenhausen waan je je terug in de tijd.
Bovendien organiseert de talenschool veel
sport- en spelactiviteiten. Maar ook excursies
naar Würzburg, Heidelberg, de Rijnvallei of
het Joods Museum.

GOETHE Bezoek het indrukwekkende
museum en neem een kijkje in zijn huis.
PALMENGARTEN Met 29 hectare de
grootste botanische tuin van Duitsland.
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST
Ook bekend als ‘taartpunt’ vanwege
de driehoekige vorm. Voor echte liefhebbers.
ALTSTADT Struin door het compleet
gerenoveerde historische centrum.
ZEIL Shop till you drop in deze gezellige winkelstraat.
STÄDEL MUSEUM Huisvest een van
de belangrijkste verzamelingen schil
derijen, grafisch werk en beelden van
Duitsland.
MAIN TOWER Voor een spetterend
uitzicht over Frankfurt op 200 meter
boven de grond.
TAUNUS Wandel door dit mooie
middelgebergte dat rijk is aan natuur
lijke minerale bronnen.
RÖMERBERG Lekker mensen kijken
op het centrale stadsplein.

Vakkundige talenschool
In het centrum van Frankfurt, in de wijk
Sachsenhausen, ligt onze talenschool. Het is
een van de gezelligste wijken van de stad,
met veel musea aan de oevers van de Main.
Het moderne gebouw telt zeven klaslokalen
die elk de naam van een grote Duitse stad
dragen. Hier krijg je professioneel les op je
eigen niveau.
FACTS TALENSCHOOL
gebouw in hartje
centrum, in de gezellige wijk
Sachsenhausen
• Vriendelijke en prettige
leeromgeving met gemiddeld
100 studenten
• Studieruimte met multimediabibliotheek
• Medialokaal met zeven
computers
• Internetcafé met tien
computers
• Studentenlounge, cafetaria
en overal wifi
• Openbaar vervoer op
loopafstand
• Modern

SELECTEER JE CURSUS

• Een-

of tweepersoonskamer in
een moderne residentie in het
centrum van Frankfurt op basis
van logies en ontbijt. Binnen
twintig minuten reistijd ben je
op de talenschool. De kamer
heeft een eigen badkamer,
toilet en tv. De bar en spelletjesruimte deel je met andere
studenten. Overal is wifi (tegen
KIES JE ACCOMMODATIE
betaling) en er zijn fietsen te
(zie pagina 20)
huur. Beschikbaar vanaf acht• Eigen kamer bij een gastgezin
tien jaar en ouder.
op basis van halfpension. De
• Eigen kamer in een guestroom
talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar op basis van logies. De bad
kamer en keuken deel je met je
vervoer.
huisgenoten. Alleen mogelijk
als je achttien jaar bent of ouder.

(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief 24 (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief 28 (met mogelijkheid
tot extra privélessen)

Katja volgde de standaardcursus
Fijn Frankfurt
(zie pagina 109)
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“Op de eerste dag op de talenschool wordt je kennis van de Duitse taal getest. Zo kom je terecht in een klas die aansluit op je eigen niveau. Dat vond
ik erg fijn. Ik hoefde zo niet bang te zijn dat ik de lessen niet kon volgen.”
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Duits in Duitsland

BERLIJNSE MUUR Loop langs de East Side
Gallery, een van de weinige overblijfselen
van deze memorabele muur.

Hamburg
BERLIJN

Trendy

Frankfurt

BERLIJN

München

Anno nu is hip Berlijn een van de beste uitgaanssteden van
Europa. Trendy discotheken, cafés en bars zijn er in overvloed.
Maar de rijke historie is ook nog overal terug te vinden.
Bij de Brandenburger Tor of op het rode fietspad, de plek waar
vroeger de muur stond. Berlijn maakt indruk. Gegarandeerd.

Jetzt geht’s los

BERLINER CURRYWURST Een braad
worst met warme ketchupsaus en veel
kerriepoeder. Niet voor niets wereld
beroemd.
KURFÜRSTENDAMM Het walhalla
voor fashionista’s.
KADEWE Kijk je ogen uit in het op een
na grootste warenhuis van Europa.
CHECKPOINT CHARLIE Vroeger een
belangrijke controlepost op de grens
tussen Oost- en West-Berlijn.
GROEN Parken, meren en mooie groe
ne lanen: geniet ervan in een van de
groenste steden van Europa.
HOLOCAUST MONUMENT De 2711
golvende betonblokken zijn een eerbe
toon aan de Joden die stierven tijdens
de Holocaust.

Vakkundige talenschool

Om je kennis te laten maken met de grootse
Duitse cultuur organiseert de talenschool excursies naar het wereldberoemde parlementsgebouw de Reichstag, de prachtige paleizen en tuinen in Potsdam, de Berlijnse
muur en het historische Dresden. Ook kun je
deelnemen aan een stadswandeling, een museumbezoek, een rondleiding bij een bekende bierbrouwerij, kano- en boottochten, een
jazzconcertbezoek, een uitje naar een vlooienmarkt en dagtrips naar zee.

POTSDAMER PLATZ Bewonder de moderne gebouwen
op een van de bekendste pleinen van de stad.

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief 24 (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief 28 (met mogelijkheid
tot extra privélessen)

De talenschool ligt in hartje centrum, op
loopafstand van de Reichstag. Het is een modern gebouw van twee verdiepingen met ruime lokalen. De Duitse Gründlichkeit zie je
ook terug in de klas. De lessen zijn professioneel en van een hoog niveau. Want de gecertificeerde leraren zetten zich volledig in om je
kennis van de Duitse taal te verbeteren.

CHARLOTTENBURG Dit 18e-eeuwse
slot in barokstijl is het grootste paleis in
Berlijn. Zien!
SACHSENHAUSEN Maak een dag
tocht naar dit voormalige concentratie
kamp. Om nooit meer te vergeten.
UNTER DEN LINDEN Lekker wande
len na de les in een van de bekendste
lanen van de stad.
GEDÄCHTNISKIRCHE Beschermd
monument dat een bezoek meer dan
waard is.

BRANDENBURGER TOR Vroeger Berlijns belangrijkste toegangspoort.
Nu een symbool voor vrijheid en de hereniging van de stad Berlijn.

Floris volgde de cursus Intensief 24
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FACTS TALENSCHOOL
hartje Berlijn, op loopafstand
van de Reichstag
• Professionele talenschool in
modern gebouw
• Studielokaal met multimediabibliotheek
• Mediaruimte met zes computers
• Internetcafé met tien computers
• Studentenoffice, cafetaria,
dakterras en overal wifi
• Vlak bij openbaar vervoer en
bank
• In

“Goede kennis van de Duitse taal is een dikke pre op mijn cv. Het is de meest gesproken taal in Europa, dus ook heel belangrijk in het bedrijfsleven. In Berlijn ben je lekker dicht bij huis, maar kom je toch in een heel andere wereld terecht. Wat me echt
heeft verbaasd is de Duitse vriendelijkheid en openheid.”

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Een- of tweepersoonskamer in
een moderne residentie in het
centrum van Berlijn, op basis
van logies en ontbijt. De kamer
heeft een eigen badkamer,
toilet en tv. De bar, lounge en
keuken deel je met andere
bewoners. In het gebouw is
overal wifi. Beschikbaar vanaf
achttien jaar.
• Eigen kamer in een guestroom
op basis van logies. De bad
kamer en keuken deel je met
andere huisgenoten. Alleen
mogelijk als je achttien jaar
bent of ouder.
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HAMBURG

Duits in Duitsland

Hamburg

Berlijn

Charmant

Berlijn

Gemoedelijk

Frankfurt

HAMBURG

MÜNCHEN

München

Een immense haven, twee grote meren en vele kanalen domineren het
decor van metropool Hamburg. Deze rijkste stad van Duitsland wordt ook
wel ‘het Venetië van het Noorden’ genoemd. De mooie parken, interessante
musea, traditionele vismarkten en oude pakhuizen maken van je taalreis
een geweldige belevenis.

Voor ieder wat wils

ST. MICHAELISKIRCHE De belangrijkste kerk van de stad. Boven in de
toren heb je een adembenemend
uitzicht over Hamburg en de haven.

Ontdek stijlvol Hamburg op een terras aan
het water, op een authentieke markt, vanaf
de boot tijdens een rondvaart of met een
barbecue of picknick op het strand. Hamburg
biedt voor ieder wat wils. Zo organiseert de
talenschool uitstapjes naar een bierbrouwerij, de dierentuin, musea en ook een feestavond. Om je Duits bij te spijkeren, is Hamburg
echt een superstad.

HAMBURGER KUNSTHALLE
Vergaap je aan de grootse collectie
schilderijen. Oppervlakte: meer dan
13.000 m2!
RATHAUS Een bijzonder gebouw waar
het parlement van de Duitse deelstaat
Hamburg zetelt.
PLANTEN UN BLOMEN Swing mee
in deze botanische tuin tijdens gratis
openluchtconcerten en spectaculaire
waterlichtshows.
SANKT PAULI De uitgaanswijk van
de stad met volop bars, restaurants,
kroegen en clubs.
SPEICHERSTADT De plek om je even
te vergapen aan immense eeuwenoude
pakhuizen.
HAMBURGISCHE STAATSOPER
Voor de mooiste opera’s. Meemaken!
NEUER WALL Winkelen, winkelen en
nog eens winkelen.
BANKENESE Een pittoresk vissersdorpje. Je bezoek meer dan waard.
EPPENDORF-KWARTIER Drink na
de les een biertje in een van de vele
gezellige kroegjes.

In het hart van de stad, in een schitterend
historisch gebouw, vind je onze talenschool.
De ruime en lichte klaslokalen zijn uitgerust
met de nieuwste mediasnufjes. Vanaf het
dakterras heb je een prachtig uitzicht over
een van de meren. In hetzelfde gebouw zit
het Euro-Business-College. Contact met
Duitse leeftijdgenoten is dus zo gelegd.
FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
gebouw in hartje
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
centrum
• Ruime en lichte klaslokalen
tot extra privélessen)
• Intensief 24 (met mogelijkheid
met moderne inrichting
• Professionele docenten gebruitot extra privélessen)
ken de nieuwste communicaKIES JE ACCOMMODATIE
tietechnieken
• Multimediaruimte met zestig
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
computers
• Grote bibliotheek, kantine, stuop basis van halfpension. De
dentenlounge en overal wifi
talenschool bereik je eenvou• Groot dakterras met immens
dig te voet of met het openbaar
uitzicht
vervoer.
• Historisch

of tweepersoonskamer
in een moderne residentie in
het centrum van Hamburg op
basis van logies en ontbijt.
Binnen vijftien minuten reistijd
ben je op de talenschool.
De kamer heeft een eigen
badkamer, toilet, tv en balkon.
De bar en spelletjesruimte
deel je met andere studenten.
Overal is wifi (tegen betaling)
en er zijn fietsen te huur.
Beschikbaar vanaf achttien
jaar en ouder.
• Eigen kamer in een guestroom
op basis van logies. De bad
kamer en keuken deel je met
je huisgenoten. Alleen mogelijk
als je achttien jaar bent of
ouder.

Eduard volgde de cursus Intensief 24
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BEIEREN De deelstaat waarvan
München de hoofdstad is.
KARLSPLATZ Ooit een van de drukste
pleinen van Europa, nu autovrij met
ontelbare bijzondere boetieks.
PINAKOTHEK DER MODERNE
Bezichtig de collectie van Duitslands
grootste museum voor de moderne kunst.

Mooie talenschool
Onze talenschool vind je vlak bij het treinstation. Het is een mooi gebouw dat van alle
gemakken is voorzien. De leraren zijn echte
professionals die jouw Duitse taalkennis naar
een hoger niveau tillen. Wil je nog even de
naamvallen oefenen of een potje tafeltennissen? Strijk dan neer op het ruime dakterras.

“Om je een idee te geven, Hamburg telt meer bruggen dan Amsterdam.
Zoveel water is er. De stad is een beetje mondain, heel stijlvol en trendy.
En mis je de zee? Dan ben je zo bij de Noordzee voor een dagje strand.”

MÜNCHEN RESIDENZ Het voor
malige koninklijk paleis van de
Beierse monarchen. Nu 120 kamers
vol met kunst, antiek meubilair,
porselein, fresco’s en andere waardevolle voorwerpen. Een must see!
HOFBRÄUHAUS Drink eens een
biertje in deze bekendste bierhal van
München.
JUICHEN Voor Bayern München
tijdens een voetbalwedstrijd in de
Allianz Arena.
KUNSTAREAL De museumwijk met
talrijke aansprekende musea.
DEUTSCHES MUSEUM ‘s Werelds
grootste museum over techniek en
natuurwetenschap.
FRAUENKIRCHE De grootste kathedraal van München, een gotisch gebouw met twee uivormige koepels, prijkt
op bijna iedere ansichtkaart.

Raak betoverd
Naast de groeps- en individuele lessen neemt
de talenschool je ook mee op pad. Zo maak
je betoverende tripjes naar Starnberger See,
Regensburg, Slot Nymphenburg, Salzburg en
naar de Beierse televisiestudio’s. Of wat denk
je van een stadstour, kroegentocht, biljartavond en spetterend schoolfeest? Je merkt
het snel, in feestvieren zijn de Duitsers
koning. En hou je van spanning? Abseil dan
van het dak van het Olympiastadion!

MAXIMILIANSTRASSE Vol met
leuke winkels, dus een heerlijke plek
om te shoppen.

• Eén-

MÜNCHEN

Dat Duitsland meer is dan bier, braadworst en Beethoven bewijst gezellig
München. Een moderne, boeiende stad met grote parken, grandioze musea
en een prachtig historisch centrum. Bovendien liggen de majestueuze
Alpen vlakbij. Dus na de les kun jij hier heerlijk skiën, snowboarden of
wandelen.

OKTOBERFEST Vier dit wereld
beroemde feest in München mee.

Hypermoderne talenschool

Frankfurt

FACTS TALENSCHOOL
en comfortabel gebouw,
vlak bij het treinstation
• Studielokaal met multimediabibliotheek
• Mediaruimte met zeven computers
• Internetcafé met elf computers
• Studentenoffice, studentenlounge, cafetaria en overal wifi
• Groot dakterras met tafeltennistafel
• Mooi

SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief 24 (met mogelijkheid
tot extra privélessen)
• Intensief 28 (met mogelijkheid
tot extra privélessen)

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension. De
talenschool bereik je eenvoudig te voet of met het openbaar
vervoer.
• Eén- of tweepersoonskamer in
een residentie in het centrum
van München op basis van
logies en ontbijt. Op loop
afstand van de bekende
Viktualienmarkt en het Hofbräuhaus. Binnen tien minuten

reistijd ben je op de talenschool. De kamer heeft een
eigen badkamer, toilet, tv en
balkon. De bar, spelletjesruimte en dakterras deel je met
andere studenten. Overal is
wifi (tegen betaling) en er zijn
fietsen te huur. Beschikbaar
vanaf achttien jaar en ouder.
• Eigen kamer in een guestroom
op basis van logies. De bad
kamer en keuken deel je met je
huisgenoten. Alleen mogelijk
als je achttien jaar bent of ouder.

Kiki volgde de cursus Intensief 28 met individuele lessen

“De klassen zijn klein waardoor iedereen veel aandacht krijgt.
En het fijne is dat je klasgenoten ongeveer hetzelfde taalniveau hebben.
Zo kun je echt sprongen maken. Ik zie deze cursus als een waardevolle
investering in mijn toekomst.”
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Mandarijn

Mandarijn

ANDARIJ

115 Beijing

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

BEIJING

Keizerlijk
BEIJING

Beijing, hoofdstad van China, is één van ’s werelds beroemdste historische
en culturele steden. Dit regeringscentrum telt veel indrukwekkende monumenten uit het roemrijke keizerlijke verleden. Het is een vlakke, uitgestrekte
stad met zowel hutongs als hoge, moderne gebouwen langs brede boulevards.
Al na vier weken spreek je genoeg Mandarijn om je verstaanbaar te maken.

Ervaar de oosterse mystiek

DE VERBODEN STAD Een enorm
paleis met goudkleurige daken. Volgens Chinezen de meest imponerende
attractie van de stad.

De lessen vinden meestal in de ochtend
plaats. ’s Middags heb je dus alle tijd om je
huiswerk te maken, mee te doen aan schoolactiviteiten of de omgeving te verkennen.
Veel delen van de stad en de verspreid liggende bezienswaardigheden zijn relatief
makkelijk te bereiken met de metro. Dus ga
naar het museum, bezoek de opera, eet met
stokjes, zing karaoke of kijk film: er is genoeg
te zien en te beleven!

KUNG FU Kijk je ogen uit tijdens een
van de vele shows.
CHINESE MUUR Loop over deze meer
dan zesduizend kilometer lange muur.
Must do!
LAMATEMPEL Een tempel en klooster
van de gelug-school van het Tibetaanse
boeddhisme. Een van de grootste en
belangrijkste in de wereld.
CONFUCIUSTEMPEL Gebouwd in
1302 om de denker en sociaal filosoof
Confucius te eren.
ZOMERPALEIS Bewonder de grootste
en best bewaard gebleven Chinese
tuin. Hij prijkt op de UNESCO Wereld
erfgoedlijst.
PLEIN VAN DE HEMELSE VREDE
Een van de bekendste plekken van
Beijing.
MARKT Slenter door de antiekmarkt
Panjiayuan of een van de andere lokale
markten. En onderhandel!
HUTONGS Fiets door deze oude volkswijken met smalle, authentieke steegjes
en proef eend bij een heerlijk eetstalletje.
HOUHAI Ontdek hier het enerverende
nachtleven.

Keizerlijk Beijing
(zie pagina 115)
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Mandarijn in China

OLYMPISCH Bezoek de stadions waar
in 2008 werd gestreden om olympische
medailles.

Fonetische talenschool
Mandarijn moeilijk? Nee hoor! De duizenden
verschillende tekens en vier verschillende
tonen worden omgezet in pinyin. Een fonetische vertaling in ons eigen alfabet waardoor
iedereen de Chinese taal kan leren. Via rollenspellen, activiteiten en workshops krijg jij het
Mandarijn onder de knie. Al gauw kun jij je
zelfstandig redden op straat, in de winkel en
onderweg.
FACTS TALENSCHOOL
gebouw in district
Chaoyang, een rustige woonwijk in hartje centrum
• Op loopafstand van restaurants, cafés, winkels, metro
en bus
• Zeer populaire talenschool:
tien klaslokalen en uitzicht
op typisch Chinese tuinen
• Computers met internetverbinding, studentenlounge, overal
wifi, gratis koffie en thee
• Gemotiveerde, ervaren en
gecertificeerde docenten
• Heel kleine klassen: gemiddeld twee en maximaal zes
leerlingen
• Nieuw

• Vooral

geschikt voor professionals en studenten uit Europa
en Noord-Amerika
• Gemiddelde leeftijd van de
studenten is dertig jaar
SELECTEER JE CURSUS
(zie pagina 10)
• Standaard
• Intensief

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)
• Eigen kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen kamer in een appartement op basis van logies.
De keuken, badkamer en woonkamer deel je met andere
bewoners.

Jorg volgde de intensieve cursus

“China is een compleet andere wereld. Hier spreken ze de taal van de
toekomst. Alle reden voor mij als ondernemer om het Mandarijn te leren.
Makkelijk is het niet, maar minder moeilijk dan ik had verwacht. En door
de vriendelijke docenten voelde ik me heel snel thuis.”
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Arabisch

Arabisch

TÉTOUAN

De populaire badplaats Tétouan ligt aan de mediterrane kust. De ligging is
prachtig: boven op een helling van een nauwe vallei, helemaal omringd door
ruig gebergte. Overal zie je ambachtslieden. Van wevers en juweliers tot
leerbewerkers. Hier leer je Arabisch en geniet je tegelijkertijd van het strand
en de cultuur.

Leef het leven

OPEN JE OGEN De betekenis van de
Berberse stadsnaam.

In sprookjesachtig Tétouan draait het niet alleen om het leren van de taal. De talenschool
organiseert allerlei activiteiten waarmee je
de stad, de cultuur en je medestudenten
leert kennen. Denk aan kookworkshops, filmavonden, kunstlessen en dagtripjes. In het
weekend bezoek je mooie steden en natuurparken. Ben je vrij? Maak dan een wandeling
door een sinaasappel-, amandel- of cypresboomgaard net buiten de stad.

MEDINA Verdwaal in dit historische
en traditionele stadsdeel. Vanwege
de oude koloniale gebouwen op de
Werelderfgoedlijst van Unesco.
KHALIFA Een lust voor het oog, dit
oude paleis.
KLEUR Schrik niet als je zelfs ezels ziet
lopen op de kleurrijke bazaar met Perzische tapijten. Onderhandel!
PLEIN HASSAN II In het hart van de
stad. Hier komen het oude en nieuwe
gedeelte samen.
KUNSTEN Ontdek de scholen voor
schone kunsten en Marokkaanse kunst.
Indrukwekkend.
THEE DRINKEN Drink Marokkaanse
muntthee bij tapijthandelaren. Vriendelijk bedanken is erg onbeleefd.

STRANDEN Pick and choose. Tussen
Ceuta en Tétouan zijn er genoeg.
MOSKEE Verdiep je in de cultuur in
een van de moskeeën die de stad telt.

Oogverblindend Tétouan
(zie pagina 117)
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Arabisch in Marokko

Oogverblindend

RABISC

117 Tétouan

TÉTOUAN

MEER INFO?
BEL 0478 551 900
OF KIJK OP
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Gezaghebbende talenschool
In het historische centrum, aan het plein
Moulay Mhedi, vind je onze goed aangeschreven talenschool. Het is een kleine school
waar persoonlijke aandacht erg belangrijk
is. De gecertificeerde leraren werken dan
ook intensief met je samen om je kennis van
Darija, de Arabische spreektaal, te vergroten.
FACTS TALENSCHOOL
SELECTEER JE CURSUS
het historische centrum, aan (zie pagina 10)
het mooiste plein van de stad
• Standaard (met mogelijkheid
- Gelegen in Spanish Quarter,
tot extra een-op-eenlessen)
dus Spaanse sferen in overvloed
- Staat bekend om zijn goede
naam
- Maximaal 72 studenten;
afkomstig uit Europa, Noorden Zuid-Amerika
- Mediaruimte met dvd-spelers,
studieruimte en computers met
internet
- Cafés en winkels op loop
afstand
• In

KIES JE ACCOMMODATIE
(zie pagina 20)

• Eigen

kamer bij een gastgezin
op basis van halfpension.
De talenschool bereik je
eenvoudig te voet of met het
openbaar vervoer.
• Eigen kamer met badkamer in
een hotel – nabij het centrum –
op basis van logies en ontbijt.

Miroes volgde de standaardcursus

“De klassen zijn erg klein, waardoor je stap voor stap persoonlijk begeleid
wordt naar een hoger taalniveau. Mijn moeder is Marokkaans, maar ik heb
zelf nooit de taal leren spreken. Daar komt nu verandering in. Ik leer niet
alleen modern standaard-Arabisch, maar leer ook het land kennen.
En ik heb vrienden gemaakt over de hele wereld. Eigenlijk had ik dit al
veel eerder moeten doen.”
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SHELLA (21) | TAALREIZEN NEW YORK EN LOS ANGELES | AMERIKA

Taalreizen met Travel Active

Blogpost van Shella

Vloeiender Engels leren spreken. Dat was de wens van Shella (21).
Daarom vertrok ze naar New York in Amerika om een standaardcursus
Engels te volgen. En daar bleef het niet bij. Na drie weken reisde ze
verder naar Los Angeles om de Engelse taal nog beter onder de knie
te krijgen. Lees haar blog.
Van 21 juli tot en met 10 augustus was ik in wereldstad
New York. Op 11 augustus vervolgde ik mijn Engelse
taalcursus in Los Angeles, waar ik ook drie weken bleef.
Ik wilde vooral meer zelfvertrouwen krijgen in het
spreken van Engels. En een droom was altijd al om
naar New York te gaan, dus die keus was snel gemaakt.
Ook was ik erg benieuwd naar de westkust, vandaar
Los Angeles.
In New York kwam ik terecht in level zes. De lessen
vond ik erg makkelijk, maar heel leuk. De lerares was erg
aardig. Ze probeerde er altijd iets leuks van te maken,
ook al was de lesstof niet altijd even interessant. Met de
klas werd vaak besproken wat we precies wilden leren per
hoofdstuk. Of waar meer aandacht aan besteed moest
worden, zoals grammatica, lezen of spreken. In onze klas
zaten zo’n vijftien studenten. Een prima groepsgrootte,
want iedereen werd actief bij de les betrokken. Het fijne
was dat je in de ochtend vier uur les kreeg. Om twaalf
uur was ik uit. Er was dus nog genoeg tijd om leuke
dingen te doen. In LA kreeg ik wat meer uitdaging, want
ik werd een level hoger geplaatst. In een klas met vier
andere studenten. Helaas was ik in de laatste week
de enige die op level zeven zat. Daarom werd ik toen
geplaatst in een levelzes-klas. Het was een erg gezellige
groep met een grappige lerares, dus heel erg vond ik
dit niet.

ach
Long Be

Zowel in New York als in Los Angeles verbleef ik in een
residentie. Vergeleken met een gastgezin waren de reis
tijden naar de talenschool erg gunstig. Ook sprak het mij
aan dat je in een residentie precies kunt doen wat je zelf
wilt. Het leek mij een gemakkelijke manier om andere
studenten te leren kennen. En dat was ook zo. Als je je
openstelde, ging het gewoon vanzelf. We spraken veel
met elkaar af en ’s avonds laat gingen we gezellig met
elkaar terug naar de residentie. De residentie in New York
was erg basic, maar goed te doen voor drie weken. In Los
Angeles had ik een erg ruime kamer met een eigen bad
kamer. Dit had ik niet verwacht.
Naast Engelse les biedt de talenschool ook leuke extra
activiteiten aan. In New York kon je mee naar musea, naar
Wall Street, naar de Brooklyn Bridge en naar baseball
wedstrijden. Met school ben ik naar het Empire State
Building geweest en mee op excursie naar Boston en
Washington DC. Dit was echt supergoed geregeld. Je
kreeg water en snacks in de bus. Een goede reisleidster
heeft me twee geweldige steden laten zien. In Los Angeles
nam ik deel aan excursies naar San Francisco en San
Diego. Verder kon ik nog kiezen uit dagtours door LA,
een bezoek aan pretparken of lekker smikkelen tijdens
Taco Tuesday. De combinatie van taallessen, culturele
activiteiten en excursies was erg prettig. Je leerde
’s ochtends de taal en ’s middags had je tijd om leuke
dingen te doen. Op deze manier kun je ook je Engels verbeteren buiten school.
Ik vond het al met al een hele ervaring en een taalreis via
Travel Active raad ik anderen dan ook zeker aan. Alles was
goed geregeld. Het maakt ook niet uit of je voor vertrek
wel of geen goed Engels spreekt. Je taalniveau wordt
altijd beter.

Stap voor stap
Kies je voor Taalreizen van Travel Active, dan weet je zeker dat je er niet alleen voor staat. Vanaf het moment van
oriënteren tot en met je vertrek krijg je goede en persoonlijke begeleiding. Zo ontvang je uitgebreide informatie
en allerhande tips die bijdragen aan een onvergetelijk taalavontuur. Bovendien helpen wij je met het samenstellen
van jouw perfecte reis. En op de plek van bestemming? Daar kun je altijd rekenen op de expertise van onze lokale
collega’s. Welke stappen er voor vertrek allemaal worden doorlopen, lees je hier.

1

Eerst oriënteren
Travel Active biedt je allerlei mogelijkheden
om van je taalreis iets bijzonders te maken.
Verdiep je in de verschillende wereldtalen,
bijzondere bestemmingen, erkende cursussen en talloze extra’s. Je kunt terecht op onze
website, maar ook op travelactive.tv en op
onze pagina op Pinterest. Heb je vragen over
een taal, een cursus of een bestemming? Of
kun je iets niet vinden? Bel dan met het team
Taalreizen. Wij helpen je heel graag.

2

Kies je bestemming
Veel deelnemers weten al welke taal ze
willen leren. Het kiezen van een bestemming is vaak wat lastiger. Want zo kun je
Spaans in Spanje leren, maar ook in Costa
Rica of Argentinië. Ook bieden wij in sommige
landen een taalcursus in meerdere plaatsen
aan. In deze brochure en op onze website
zie je welke taalcursussen we voor je kunnen
regelen en waar. Twijfel je over welke bestemming je moet kiezen? Neem dan contact met
ons op. Samen met jou bekijken wij welke
wereldse plek het beste bij jou past.

3

Selecteer je cursus
Naast de keuze uit de acht belangrijkste
vreemde talen en zestig verschillende
bestemmingen moet je ook nog eens kiezen
uit veertien verschillende taalcursussen.
Welke cursus kies jij? Om je te helpen,
hebben we in deze brochure alle niveaus,
de duur en de intensiteit voor je op een rij
gezet. Ook op onze website vind je meer
informatie. Heb je moeite om een keuze te
maken? Bel ons dan op 0478-551 900.

4

Boeken maar
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Shella

Nu je de taal, de bestemming en de cursus
hebt gekozen, is het grote moment aange
broken: je gaat je taalreisavontuur boeken!
Dit kan heel eenvoudig op www.travelactive.nl

of via het boekingsformulier in deze
brochure. Binnen 72 uur krijg je een
bevestiging van je boeking. Vervolgens ontvang je binnen enkele dagen een aanmeldingspakket inclusief facturen voor de administratiekosten en de aanbetaling. Op de
aanmeldformulieren uit het pakket geef jij
onder andere aan welke cursus je wilt volgen
en in welke accommodatie je wilt verblijven.
Ben je klaar met invullen? Stuur ze dan naar
ons retour. Je ontvangt een bevestiging zodra
wij je pakket hebben ontvangen.

5

Zodra wij je complete aanmelding inclusief
aanbetaling en administratiekosten hebben
ontvangen, sturen wij die meteen door naar
de talenschool. De school legt vervolgens
alles voor je vast. Is dat allemaal geregeld,
dan krijg je van ons een acceptatiepakket.
Dit gebeurt ongeveer twee weken nadat
wij je aanmeldingsformulieren hebben
gekregen. In het acceptatiepakket vind je
een overzicht van wat er voor je is geboekt.
Ook tref je de factuur aan voor de overige
programmakosten. Dit is hét moment dat jij
de heen- en terugreis kan gaan regelen.

Regel je reis

Voordat je gaat
Heb je jouw reisgegevens doorgegeven en
de programmakosten betaald, dan ben je
zo goed als klaar om te gaan! Ongeveer een
à twee weken voor vertrek krijg je alle gedetailleerde reisinformatie die voor jou belangrijk is. Zoals de contactgegevens van de
talenschool, op welk tijdstip je de eerste
dag op school wordt verwacht, informatie
over je accommodatie en nog wat laatste
tips. Kortom: de voorpret kan beginnen.

8

Klaar voor vertrek

Alles vastleggen

6

7

Je bent helemaal klaar voor vertrek. Je hoeft
nu eigenlijk nog maar twee dingen te doen:
je bagage inpakken en afscheid nemen van
je familie en vrienden. Voor heel even of
misschien wel een hele tijd.

9

Persoonlijke begeleiding
Uiteraard houdt onze begeleiding niet op na
vertrek! Mocht je tijdens je verblijf in het buitenland nog vragen hebben, dan kun je altijd
terecht bij de talenschool. Onze collega’s ter
plaatse staan je graag terzijde met raad en
daad. Ook kun je altijd contact opnemen met
Travel Active. We hebben regelmatig mail
contact, zodat we ervoor kunnen zorgen dat
jouw taalreis helemaal naar wens verloopt.

10

Uiteraard kunnen wij je helpen bij het organiseren van je reis naar je bestemming en weer
terug. Hiervoor vind je in het acceptatie
pakket een vluchtofferteformulier. Boek je
zelf je reis? Geef dan je reisgegevens zo snel
mogelijk door aan het team Taalreizen van
Travel Active. Zo kunnen wij ervoor zorgen
dat je aankomsttijd bekend is bij je accommo
datie en dat je eventueel wordt opgehaald
van het vliegveld.

Vertel je verhaal
Vanaf dag één zit je natuurlijk boordevol verhalen die je wilt delen met je familie en vrienden. Ook wij zijn nieuwsgierig naar al jouw
avonturen. Houd dan ook een reisblog bij
op reismee.nl. Een gratis online platform
waar je verhalen, foto’s en films kunt delen.
Echt ideaal.

Travel Active regelt meer dan alleen je taalreis. Zo kunnen wij je helpen bij het organiseren van
je accommodatie, je vliegtickets, je verzekeringen en eventuele visa. Dus profiteer van onze
jarenlange ervaring en persoonlijke service. Dan ga jij gegarandeerd helemaal voorbereid op reis.
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Voel je zelfverzekerd

Let’s get social

ZORGELOOS STUDEREN MET TASMAN

Voel je

zelf

!
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Zorgeloos studeren met Tasman
Gaan studeren en wonen in het buitenland vraagt om een speciale verzekering. Travel Active werkt samen
met Tasman Verzekeringen. Dé verzekeringsspecialist als het om taalreizen gaat. Voor jou als student heeft
Tasman de verzekering die bij je past. Met goede voorwaarden én scherpe premies.
Een goede reisverzekering is onmisbaar in je bagage. Vooral omdat
een gewone reisverzekering vaak niet voldoende is als je voor
langere tijd naar het buitenland vertrekt. Ga daarom met een gerust
hart naar je Taalreizen-bestemming en verzeker je met Tasman van
een zorgeloos avontuur.

Zelf samenstellen
Je stelt je verzekering zelf samen. Op deze manier kun jij naast de
uitgebreide basisdekking rubrieken toevoegen of juist weglaten.
Zo creëer je een verzekering op maat. Met de rubriek bagage is
vanaf dag één je complete bagage verzekerd. Is bijvoorbeeld je
120

Let’s get social

TRAVEL ACTIVE ONLINE

Lekker sociaal. Dat is Travel Active op Twitter, Facebook, Pinterest, Google+, YouTube en op de website. Via al deze mediakanalen kun je deel uitmaken
van een inspirerende community. Waar jij als eerste geïnformeerd wordt over nieuwe programma’s, leuke acties, interessante feiten en nuttige
bijeenkomsten. Maar het is ook de plek waar we mooie foto’s, ontroerende verhalen en weergaloze filmpjes van onze deelnemers met je delen.

Tweet

Like!

Op elk moment van de dag lees jij op @TravelActive wat er bij
ons speelt

Dream, explore and discover. Dat doe je op onze Facebookpagina.
Word onze vriend en like us op www.facebook.com/travelactiveNL

Hangout

Op het prikbord

Verkeer in onze kringen en wij delen alle nieuwtjes, filmpjes en foto’s
met je. Dus hang out op @gplus.to/travelactive

Repin, like of reageer op alle prachtige foto’s die prijken op ons online
prikbord: pinterest.com/travelactive

Aanbevolen

Surfen

Bekijk inspirerende video’s van onze programma’s, deelnemers en
buitenlandse partners op www.youtube.com/travelactive

Voor actuele prijzen, programma’s, reizen, mogelijkheden en voorwaarden surf je naar www.travelactive.nl/taalreizen

Belevenissen

Blogpost

Nieuwsgierig naar verhalen, foto’s, video’s en weblogs van
backpackers? Bezoek dan ons mediaforum www.travelactive.tv

Lees ons blog Travel Today voor je dagelijkse portie reislust.
blog.travelactive.nl

fotocamera gestolen, dan kun je dit ter plekke online declareren.
Zo kun je direct weer een nieuwe aanschaffen, waardoor geen enkel
moment van jouw taalreis verloren hoeft te gaan.

Voor iedereen
Tasman is er voor jou. Daarom garanderen wij een persoonlijke
en correcte afhandeling van al je verzekeringszaken. Voor, tijdens
én na je taalreis. De Tasman-verzekering kan door iedereen
worden afgesloten.
Kijk voor meer informatie op www.tasmanverzekeringen.nl.
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Overige programma’s van Travel Active
MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

Je talenkennis nog
verder uitbreiden?

Dit zijn de andere programma’s van Travel Active

Au Pair

3)
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Au pair

Een werelds avontuur
Ben je dol op kinderen en wil je graag een andere taal leren? En wil je ervaren wat de gewoonten
en gebruiken zijn in een buitenlands gezin? Word dan au pair in Amerika, Europa, Nieuw-Zeeland,
Australië of zelfs China. Als au pair woon je in een gastgezin en verzorg je de kinderen. Ook behoort
licht huishoudelijk werk tot jouw taken. In ruil hiervoor krijg je kost en inwoning en zakgeld. Als
volwaardig lid van je nieuwe familie beleef je een onvergetelijke ervaring.

Vrijwilligerswerk

Draag je steentje bij in Latijns-Amerika, Afrika of Azië
Vrijwilligerswerk
Au Pair
Beleef het met Travel Active

Beteken je graag iets voor anderen, wil je een bijdrage leveren aan de wereld of gaat je hart sneller
kloppen voor de natuur? Dan is vrijwilligerswerk zeker iets voor jou! Met Travel Active kun je als
vrijwilliger aan de slag in meer dan twintig landen. Vrijwilligerswerk varieert van het geven van Engelse
les, het bouwen van een school en het verpoten van plantjes tot het werken met straatkinderen,
blinden of gehandicapten. Stuk voor stuk unieke en indrukwekkende buitenlandervaringen die jij je
hele leven niet meer vergeet..

Work & Travel

Verbreed al werkend je horizon

Vrijwilligerswerk
Beleef het met Travel Active

Of je nu een paar weken of een jaar de tijd hebt, het programma Work & Travel is ideaal voor elk
type reiziger. Deze perfecte combinatie van werken en reizen geeft je een ultieme ervaring in een
ander land. En intenser kan het niet, want je leeft, woont en werkt in een nieuwe wereld. Baantjes
zijn er in alle soorten en maten. Maar wat je ook doet, je leert de bevolking op een andere manier
kennen. Niet als toerist, maar als een van hen.

Wildlife

Ik kan de
wereld aan

Ontdek de wonderen van de Afrikaanse natuur
Welke avonturier droomt daar nu niet van? Op safari in Afrika, slapen onder de sterren, schildpadjes
uitzetten in zee en zoeken naar sporen van wilde dieren. Als deelnemer van het Wildlife programma
onderhoud je schitterende wildparken in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Costa Rica of Zimbabwe en verzorg
je de dieren die er leven. In ruil voor je werk krijg je kost en inwoning. Wil je alles uit je reis halen?
Combineer dan twee of meer projecten in meerdere landen.

High School

Beleef een waanzinnig schooljaar

High School

Theater maken, spreken in het openbaar, een 20 voor Frans, fotograferen, de tango dansen, survival in
de bush, Spaans leren en een echte prom vol glitter & glamour. Dat zijn de belevenissen van een High
School student in het buitenland. Je bouwt aan je (internationale) toekomst, maakt vrienden voor het
leven, volgt vakken die je in Nederland niet krijgt, leert een taal vloeiend spreken en je komt terug vol
levenservaring. Als buitenlandse student woon je bij een zorgvuldig geselecteerd gastgezin dat je met
open armen ontvangt. Ben jij er klaar voor?

Meer weten?
Surf dan naar www.travelactive.nl en vraag de brochure aan!
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Waar beleef jij de echte wereld?
Een jaar High School in Spanje, oog in oog met de big five in Zuid-Afrika, werken in een kinderopvanghuis
in Bolivia, backpacken in Australië, Mandarijn leren in China, olifanten verzorgen in Thailand of als au pair in
een gastgezin the American Dream ontdekken. Of je nu wilt reizen, werken, leren of een combinatie daarvan:
met Travel Active beleef je de echte wereld. Al vijfentwintig jaar staat Travel Active achter tal van culturele
en educatieve programma’s. En met succes. Als Nederlands grootste uitwisselingsorganisatie begeleidde
Travel Active duizenden deelnemers – jong en oud – bij hun avontuur in het buitenland. Want één ding staat
vast: de intensieve begeleiding zorgt voor een onvergetelijke tijd. Waar ook ter wereld.

Beleef het met

www.travelactive.nl

Interview
JASPER (20) | TAALREIZEN SEVILLA | SPANJE

Quien no ha
visto Sevilla,
no ha visto
maravilla*
* Wie Sevilla niet heeft gezien, heeft een wonder gemist

Sevilla

SPANNEND

Dat ik helemaal alleen naar een ander land, naar
een onbekende stad reisde, vond ik nu niet erg spannend. Ik had
het jaar daarvoor al iets vergelijkbaars gedaan, maar toen naar
Madrid. Toen vond ik het wel ontzettend spannend. Het was de
eerste keer dat ik alleen reisde en dan gelijk een maand naar een
land waarvan ik de taal niet vloeiend sprak. De nacht voor vertrek
werd ik flink zenuwachtig, maar ik had er deze keer geen last van.

GRAPPIG

Heel toevallig kwam ik in de klas bij een meisje dat
ik het jaar daarvoor ook had ontmoet in Madrid. We hadden elkaar in de tussentijd niet gesproken, maar blijkbaar is de wereld
op dat soort momenten toch erg klein.

WENNEN

De temperatuur: elke dag boven de veertig graden,
met uitschieters naar 49 graden. Ook ‘s nachts was het vaak nog
in de dertig graden. Mij hoor je niet klagen, ik hou van dat soort
hitte, maar het was zeker even wennen voor een Nederlander.

FIJN

Jasper (20) ging afgelopen zomer vijf weken Spaans studeren in Sevilla, Zuid-Spanje.
Jasper verbleef in een appartement en volgde de intensieve cursus. Na zijn terugkomst
startte hij met de universitaire studie Spaanse Taal en Cultuur. Jasper kijkt terug op een
onvergetelijke taalreis en hij maakte vrienden uit alle delen van de wereld. Wat vond hij
grappig in Sevilla en wat was een uitdaging? Waar moest hij aan wennen en wat bleef
hem bij? Zijn verhaal lees je hier.
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Het was ontzettend leuk om in contact te komen en
vrienden te worden met echte Spanjaarden. Naast het oefenen
van de taal is het ook een perfecte manier om de cultuur te leren
kennen en het dagelijks leven van de gewone Spanjaard.

zal bijblijven. Daarnaast zijn de mensen ontzettend gezellig en
bereid je te helpen met het oefenen van je Spaans.

GENIETEN

Onder Spaanse jongeren is bottelón gebruikelijk.
Je koopt met een groep vrienden alcohol in de supermarkt en
drinkt dit op een open plek op, bijvoorbeeld in een park of op
een plein. Behalve dat dit vaak goedkoper is dan in een bar,
vinden veel mensen het ook een stuk gezelliger. Onze favoriete
plek voor bottelón was langs de Guadalquivir, de rivier die Sevilla
doorkruist. Behalve een prachtig uitzicht waren er ook mensen
aanwezig met gitaren en werd er gezongen, gedanst en gepraat.
Echt genieten was dat. En soms besloten we na zo’n bottelón om
met een paar vrienden in ons ondergoed te baden in de fonteinen
van de stad. Natuurlijk extra spannend door het feit dat de politie
hier niet blij mee zou zijn geweest als ze ons hadden gezien.

UITDAGING

Het vinden van je plek in zo’n grote stad – anderhalf miljoen inwoners – en het in no time opbouwen van een druk
(sociaal) leven.

STOER

RAAR

Vreemd genoeg was het in Sevilla in de maand augustus
geen hoogseizoen. Het was dan wel zomer, maar het was elke dag
dik in de veertig graden. Daardoor was het eigenlijk laagseizoen
en relatief rustig, zowel op de talenschool als in de stad zelf.

Als de hiervoor beschreven uitdaging dan ook lukt,
geeft dat een supergoed gevoel. Ik voelde me helemaal op mijn
plek in deze stad en heb ontzettend veel lol gehad met zowel
vrienden van de talenschool als mijn Spaanse vrienden. Ik mis
de stad en het leven daar nog regelmatig. En ondanks het feit
dat ik met nog veel van deze buitenlandse vrienden contact heb,
mis ik ook hen regelmatig.

INDRUKWEKKEND

MOEILIJK

Twee dingen vielen me op aan de stad:
de prachtige gebouwen en uitzichten en de openheid en
vriendelijkheid van de mensen. Het uitzicht over de stad, de rivier
en het platteland was schitterend vanaf de Torre del Oro. Het
islamitisch-christelijk paleis Reales Alcázares is iets wat me altijd

Het accent van de Sevillanos, de inwoners van
Sevilla, en de Andalusiërs, de regio waarvan Sevilla de hoofdstad
is. Ze laten letters weg, plakken woorden samen en gebruiken
woorden die in de rest van het land niet worden gebruikt. Maar
als je de Sevillanos verstaat, versta je elke Spanjaard.
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17 REDENEN
WAAROM JE EEN VREEMDE TAAL MOET LEREN
Er zijn allerlei redenen waarom je een andere taal moet leren spreken.
Niet alleen omdat het een superervaring is, maar ook omdat dit buitenlandse
taalavontuur mooi pronkt op je cv. En je dus zo je kansen op de arbeidsmarkt
vergroot! De belangrijkste argumenten zetten wij voor je op een rij.

Taalreizen met Travel Active
1

Via excursies en activiteiten
10 ONTDEK je het land, de cultuur en
je medestudenten.

2

Je maakt sneller en beter CONTACT met
de lokale bevolking.

3

Door het spreken van de taal maak je een
land en zijn CULTUUR van dichtbij mee.

Een cultuur van heel DICHTBIJ
11 leren kennen door te verblijven in een
gastgezin.

4

Mensen die een of meer
buitenlandse talen spreken, worden
AANTREKKELIJKER gevonden.

Je kunt je kind(eren) meertalig opvoeden.
12 Dit bevordert hun geheugen en algemene
INTELLIGENTIE.

5

Het spreken, maar ook het leren van een
nieuwe taal vergroot de PRESTATIES
en het functioneren van je brein.

Het is een stap naar
13 ZELFSTANDIGHEID.
14

6

Je geheugencapaciteit, multitasking skills,
CONCENTRATIE, gezondheid en
creativiteit verbeteren.

Grotere kans op een mooie
(internationale) CARRIÈRE.

15

Je ziet de wereld eens vanuit een ander
PERSPECTIEF.

7

8
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Erg HANDIG tijdens reizen of op vakantie.

9

Je maakt VRIENDEN uit alle delen van
de wereld.

Je verstevigt je CV: je krijgt een
voorsprong op anderen.
Op persoonlijk vlak maak je een GROEI
door.

Waarom Taalreizen met Travel Active?

Say it out loud!
Je krijgt les op professionele en
gerenommeerde talenscholen.

Ze houden bij Travel Active
rekening met je wensen. Kortom:
een taalreis op maat.

Je kunt kiezen voor internationaal
erkende taalcursussen.

Er is een uitgebreid aanbod
van bestemmingen en talen.

Travel Active is SGR aangesloten
en daarmee heb jij geen financiële
risico’s

Persoonlijk contact vinden ze
bij Travel Active erg belangrijk.
Je bent geen nummer.

Je krijgt eerlijke en duidelijke
informatie.

Het team Taalreizen heeft
zelf taalreiservaring. Ze weten dus
waarover ze praten.

Naast de taallessen kun
je deelnemen aan allerlei
culturele activiteiten.

Het is mogelijk om bestemmingen,
cursussen en accommodaties te
combineren.

Je wordt persoonlijk begeleid, vanaf
de eerste kennismaking tot en met je
terugkomst in Nederland.

Ze werken samen met betrouwbare
partnerorganisaties.

16 Een zinvol AVONTUUR voor het leven.
17 Omdat het KAN!

Je kunt een taalreis combineren
met werken in het buitenland,
vrijwilligerswerk of Au Pair.

Via partner Tasman Verzekeringen
kun je een goede en betaalbare reisen annuleringsverzekering afsluiten.

Travel Active Taalreizen is onder
andere aangesloten bij brancheorganisaties
als ALTO en WYSE.
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