
Spanyolországi nyelvtanulás és nyaralás 

 

Iskolánk közreműködésével nyelvi előkészítősökként már csaknem bejárhattuk egész Európát: 

Brüsszel, Párizs, London. Idén Spanyolországban, azon belül is Barcelonában jártunk. 

Tíz napos utazásunk ideget nem kímélő sokórás busz úttal kezdődött, ahol a gyönyörű tájak 

csodálásával és filmnézéssel töltöttük el az időt. Másfél nap után érkeztünk a Cala Llevado 

kempingbe, ahol el is foglalhattuk faházainkat. Aznap a kemping területével ismerkedtünk, 

felfedeztük a közeli boltot, éttermet és persze lementünk a tengerpartra. 

A következő nap a közeli kis faluba, Tossa de Mar-ba sétáltunk el. Itt szintén szabad programunk 

volt, vásárolhattunk, fürödhettünk a tengerben, stb. Meglepetésünkre mindenki kedvesen fogadott 

minket, a bolti eladók türelmesen vártak, amíg megfogalmaztuk kérésünket. Délután jó pár euróval 

könnyebben tértünk haza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Másnap megismerkedtünk spanyol anyanyelvű tanárainkkal, akikkel néha nehezen tudtuk 

megértetni magunkat, mégis izgalmasan teltek az órák. Különböző feladatokat is kaptunk, egyszer 

egy szállodákban kellett érdeklődnünk, máskor pedig az utcán kellett leszólítanunk embereket és 

róluk érdeklődnünk, persze spanyolul. A spanyolok rendkívül segítőkészek voltak, bár néha akadtak 

problémák egymás megértésével. A legutolsó órán pedig spanyol dalok éneklésével búcsúztunk. 

Barcelonába két alkalommal utaztunk el: egyszer a FC Barcelona stadionját látogathatták meg az 

arra kíváncsiak, ahol megcsodálhattuk a híres magyar focista, Kubala László szobrát is. A másik 

napon már több időt szántunk arra, hogy szétnézzünk ebben a nagyvárosban. Megnéztük a Sagrada 

Familiát, ami több száz éve épül, és a Gaudi által tervezett Güell Parkot. Ez után kaptunk időt, hogy 

itt is bevásárolhassunk és Spanyolország egyik leghíresebb piacán, a Ramblán is nézelődhettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő nap hajókiránduláson vettünk részt, ami által egy közeli faluba, Lloret de Mar-ba 

utazhattunk el. Sajnos ezen a napon nem kedvezett nekünk az ég hisz egész nap borús, esős időnk 

volt, de mi ennek ellenére is igyekeztünk jól érezni magunkat és hasznosan eltölteni az ottani órákat. 



Feladatot is kaptunk erre a napra, mégpedig azt, hogy interjúvoljunk meg néhány ottani lakost 

önmagáról, a kedvenc foci csapatáról, arról, hogy hol dolgozik és hogy mik a hobbijai. 

A stadion meglátogatása előtt  Montserratba utaztunk ahol a gyönyörű kilátás mellett a híres Fekete 

Madonna nevű kis szobrocskát is megérinthettük. A hagyomány szerint, aki megfogja a szobrot és 

kíván valamit, abban a pillanatban valóra válik az álma. Így tettünk ezzel mi is és reméljük, hogy a 

kívánságaink  egyszer meg is valósulnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csütörtöki napon lehetőségünk volt el látogatni Marineland-ba, ahol rengeteg élménnyel 

gazdagodtunk. Legelőször is egy papagáj show-t nézhettünk meg ahol a madarak betanult 

kézjelekre végezték a feladatokat. Ezután delfin show-nak lehettünk szemtanúi, ahol ezek az okos 

állatok több méter magasra ugorva szórakoztattak bennünket a legkülönfélébb trükkökkel a 

tengerkék vizű medencében. Az ezt követő fóka show is hasonló sikereket aratott, a közönség állva 

tapsolta meg az állatok mutatványait. A látványos műsorszámok után alkalmunk volt egy kis 

napozásra, pihenésre a medencék partján, illetve akiknek kedvük volt akár a bumeráng nevű 

félelmetes csúszdát is kipróbálhatták. Sajnos az esős idő újra elmosta a délutáni programunkat, így a 

tervezettnél előbb kellett visszatérnünk a kempingbe. 

Az út alatt rengeteg új barátot szereztünk, így a nyaralás nem csak a kikapcsolódásról szólt , illetve 

arról, hogy új helyeket ismerjünk meg, hanem arról is, hogy új kapcsolatokat, barátságokat 

köthessünk eddig számunkra ismeretlen fiatalokkal. 

 

Képek a galériában is láthatók. 


