
ÕPI HISPAANIA KEELT HISPAANIAS!
 

 HISPAANIA KEELE KURSUS NOORTELE 
LÕUNA-HISPAANIAS CÁDIZIS 



Traditsioonid ja mitmekesisus
CÁDIZ

Kui sa soovid kogeda tõelist
Andaluusiat, siis on Cádiz
kahtlemata hea valik. Cádiz asub
poolsaarel, mis on täis valgeid
liivarandu ja promenaade, kuid
need on massiturismist
puutumata. 

Cádizis asuvad mõned Lõuna-
Euroopa parimad rannad, kust
saab nautida imelisi
päikeseloojanguid. Playa de la
Caleta on üks enim armastatud
randu Cádizis.

NAUDI

Cádiz on üks Euroopa
päikselisemaid ja vanimaid püsi-
asustusega linnu, mis asustati
juba 3100 aastat tagasi.
Unikaalse asukoha tõttu ei ole
linna siluett keskajast alates palju
muutunud. 

Cádizi vanalinn on täis pikitud
kitsaid tänavaid, mida ühendavad
silmatorkavad väljakud ja platsid
ning mööda linna on laiali umbes
sada vahitorni. Seda linna võib
kindlasti nimetada Hispaania
peidetud pärliks.



MAJUTUS



ÕPI HISPAANIA KEELT HISPAANIAS!
HISPAANIA KEELE KURSUS NOORTELE (13-17)

Õpilased paigutatakse hoolikalt valitud Hispaania peredesse, mis
kõik asuvad koolist 20-25-minutilise jalutuskäigu kaugusel Cádizi
kesklinnas. Hispaania pered majutavad noori õppijaid
kahekohalistes tubades, mida jagatakse teise samast soost kuid
erinevast rahvusest õpilasega. 

Vanus: 13-17

Kestvus: Alates üks nädal

Tundide arv nädalas: 20 keeletundi nädalas (50 min/tund); grupi
suurus 6-12 õpilast

 
Igapäevased vabaajategevused + üks poolepäevane ja üks terve
päeva kestev ekskursioon nädalas

 
Majutus: kahekohalises toas. Toitlustus on täispansion: hommiku-,
lõuna- ja õhtusöögiga. 

Tase: grupid algajatele ja edasijõudnutele

Kuupäevad, mil alustavad grupid ööbimisega kodumajutuses:

11/06/2023 l 18/06/2023 l 25/06/2023 l 02/07/2023 l 09/07/2023 l
16/07/2023 l 23/07/2023 l 30/07/2023 l 06/08/2023

Tegevused: kõrgelt koolitatud ja kogenud õpetajad ühendavad
suulise praktika ja grammatika dünaamilisel ja lõbusal viisil.

Majutus: hoolikalt valitud Hispaania pered, kes hoolitsevad ja
integreerivad noori külalisi oma igapäevaellu ning pakuvad
tasakaalustatud ja tervislikku toitu.

Tegevused: mitmekesine vabaaja programm ühendab endas sporti,
kultuuri- ja seltskondlikke üritusi, lisaks ühte poolepäevast
ekskursiooni või surfitundi nädalas ja laupäeviti terve päeva
kestavat ekskursioon.

 
Turvalisus: võõrustajad ja õpetajad hoolitsevad õpilaste heaolu
eest ning tagavad juhiste, liikumiskeelu ja reeglite järgimise.

KODUMAJUTUS



ÕPI HISPAANIA KEELT HISPAANIAS!
HISPAANIA KEELE KURSUS NOORTELE (13-17)

Õpilased paigutatakse turvalisse ja mugavasse elukohta katedraali
väljakul, mis on kesklinna südames ja kohe mere ääres. Õpilased
elavad ühe- või kahekohalistes tubades, kus on privaatne vannituba
ja õpilaselamu kohvikus on kolm söögikorda. 

Vanus: 13-17

Kestvus: Alates üks nädal

Tundide arv nädalas: 20 keeletundi nädalas (50 min/tund); grupi
suurus 6-12 õpilast

 
Igapäevased vabajategevused + üks poolepäevane ja üks terve
päeva kestev ekskursioon nädalas

 
Majutus: ühe- ja kahekohalised toad privaatse vannitoa ja
konditsioneeriga õpilaselamus täispansioniga. Asub veidi üle 10
minuti jalutuskäigu kaugusel koolist. 

Tase: grupid algajatele ja edasijõudnutele

Kuupäevad, mil alustavad grupid ööbimisega õpilaskodus:

02/07/2023 l 09/07/2023 l 16/07/2023 l 23/07/2023 l 30/07/2023 l
06/08/2023 

Tegevused: kõrgelt koolitatud ja kogenud õpetajad ühendavad
suulise praktika ja grammatika dünaamilisel ja lõbusal viisil.

Tegevused: mitmekesine vabaaja programm ühendab endas sporti,
kultuuri- ja seltskondlikke üritusi, lisaks poolepäevast ekskursiooni
või surfitundi nädalas ja laupäeviti terve päeva kestvat ekskursiooni

 
Turvalisus: võõrustajad ja õpetajad hoolitsevad õpilaste heaolu
eest ning tagavad juhiste, liikumiskeelu ja reeglite järgimise.
Õpilaskodus on majutuse koordinaator 24-tundi valves.

ÕPILASKODU



KEELETUNNID



LISATEGEVUSED



2-NÄDALASE KURSUSE
NÄIDISPROGRAMM KODUMAJUTUSEGA

9:15 
10:55 
11:20 
13:00 
14:00 
16:30

18:00

21:00
21:45

9:15 
10:55 
11:20 
13:00 
14:00 
16:30

18:00

21:00
21:45

Esmaspäev

Cádizi
katedraali
külastus koos
giidiga

Uute õpilaste
tutvustus kooli
katuseterassil

Jäätis katedraali
väljakul

Õhtusöök
          Aeg perega 

Reede

Reede

Mängud rannas
(ära unusta
päikeseprille ja -
kreemi!)

Aardejaht
rannas (ära
unusta oma
päikeseprille!)

Laupäev

Ühepäevane
ekskursioon
Sancti Petri
lossi, kus on
võimalik
proovida
erinevaid
veespordi-
alasid

Laupäev
Ühepäevane
ekskursioon
Vejer de la
Fronterasse,
mis on üks
ilusamaid
“pueblos
blancosid”
Hispaanias!
Peale seda
minek El
Palmari randa

Pühapäev
Päev
vahetusperega

Pühapäev

Lahkumine
Hasta pronto!

Õhtusöök

Õhtu perega

Teisipäev Kolmapäev Neljapäev

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev

Flamenko-
ja löökpillide
tund

 

Surfitund (ära unusta
päikeseprille ja -
kreemi!)

 

Lõunasöök

Giidiga külastus
Torre Tavira torni
ja selle
observatooriumi

Aeg proovida
churroseid!

Paus

Paus

Lõunasöök

Tundide lõpp

Tundide lõpp

Hispaania keele tunnid, grammatika ning lugemine ja kuulamine

Hispaania keele tunnid, kirjutamine ja suhtlemine

Hispaania keele tunnid, grammatika ning lugemine ja kuulamine

Hispaania keele tunnid, kirjutamine ja suhtlemine

Ranna võrkpall
(ära unusta oma
päikeseprille ja
kaitsekreemi!)

Giidiga külastus
Santa de Maria
sadamasse
(paadiga) 

Giidiga külastus
Cádizi
ajaloolisse
muuseumisse

Linna tutvustav
ekskursioon

Lahkumispidu
kooli terrassil



2-NÄDALASE KURSUSE
NÄIDISPROGRAMM ÕPILASKODUS

9:15 
10:55 
11:20 
13:00 
14:00 
16:30

18:00

20:30
21:30

9:15 
10:55 
11:20 
13:00 
14:00 
16:30

18:00

20:30
21:30

Esmaspäev

Cádizi
katedraali
külastus koos
giidiga

Uute õpilaste
tutvustus kooli
katuseterassil

Jäätis katedraali
väljakul

Õhtusöök
Jalgratta tuur         l  Lauamänguõhtu   l Päikeseloojang rannas l  Filmiõhtu         l         Jäätis!           l  Lahkumispidu

Reede

Reede

Mängud rannas
(ära unusta
päikeseprille ja -
kreemi!)

Aardejaht
rannas (ära
unusta oma
päikeseprille!)

Laupäev

Ühepäevane
ekskursioon
Sancti Petri
lossi, kus on
võimalik
proovida
erinevaid
veespordi
alasid

Laupäev 
Ühepäevane
ekskursioon
Vejer de la
Fronterasse,
mis on üks
ilusamaid
“pueblos
blancosid”
Hispaanias!
Peale seda
minek El
Palmari randa

Pühapäev

Rahulik
hommik 

Lõuna

Sprodimängud
rannas

Pühapäev

Lahkumine
Hasta pronto!

Õhtusöök
 Mänguõhtu                   l  Jalutuskäik linnas     l  Päikeseloojang         l   Rannavõrkpalli turniir l Teemapidu                l Vaba aeg! 

Teisipäev Kolmapäev Neljapäev

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev

Flamenko-
ja löökpillide
tund

 

Surfitund 
(ära unusta
päikeseprille ja -
kreemi!)

 

Lõunasöök

Giidiga külastus
Torre Tavira torni ja
selle
observatooriumi

Aeg proovida
churroseid!

Paus

Paus

Lõunasöök

Tundide lõpp

Tundide lõpp

Hispaania keele tunnid, grammatika ning lugemine ja kuulamine

Hispaania keele tunnid, kirjutamine ja suhtlemine

Hispaania keele tunnid, grammatika ning lugemine ja kuulamine

Hispaania keele tunnid, kirjutamine ja suhtlemine

Rannavõrkpall
(ära unusta oma
päikeseprille ja
kaitsekreemi!)

Giidiga külastus
Santa de Maria
sadamasse
(paadiga) 

Giidiga külastus
Cádizi
ajaloolisse
muuseumisse

Linna tutvustav
ekskursioon

Lahkumispidu
kooli terrassil



KOHTUMISENI CÁDIZIS!


