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przewodnik 
dla uczniów



Drodzy Uczniowie, chcielibyśmy Was serdecznie powitać w Sewilli! Miło jest nam gościć Was w Szkole 
Językowej Carlos V. Podczas Waszych kursów/programów będziecie mieli szansę na poznanie 
zarówno języka jak i kultury hiszpańskiej.
Przewodnik ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące takich kwestii jak:
zakwaterowanie, wycieczki, różnice kulturowe, ważne telefony, przydatne adresy etc.
Nasza Szkoła mieści się mniej więcej 10-20 min. od Waszego zakwaterowania i 5-10 min od centrum 
miasta, Uniwersytetu Sevilla, stacji metra i 5 min. od przystanku autobusowego, z ktorego odjeżdżają 
autobusy na Uniwersytet Eusa/Pablo de Olavide.
W razie jakichkolwiek pytań/konsultacji do dyspozycji uczniów jest recepcja, email, faks i adres 
korespondencyjny Szkoły.
Szkoła Carlos V będzie także nadzorowała wasze postępy w nauce, w programach, w których 
bierzecie udział.
Personel Szkoły chciałby także Was zapoznać z różnicami kulturowymi, z którymi spotkacie się podczas 
swojego pobytu w Hiszpanii, takimi jak: różne style życia, inne zwyczaje, inne przyzwyczajenia.
W przewodniku znajdziecie także informacje na temat bezpieczeństwa i sytuacji, które czasem mogą 
się przydarzyć za granicą.

1.- wprowadzenie
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Ponadto przydatną informacją może być fakt, że miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę
rowerową.
Blisko Szkoły znajduje się stacja rowerów miejskich. Istnieje także szereg prywatnych wypożyczalini 
rowerwów, np.
W dzielnicy Los Remedios na ulicy / Calle Asunción, 78, tel. 656 46 77 72

ADRES SZKOŁY GODZINY OTWARCIA SZKOŁY
Idiomas Carlos V
Avda. República Argentina, 27B. I piętro
41011 Sevilla - info@idiomascarlosv.es

Telefon Szkoły (język hiszpański, angielski i polski) +34 954 063 174
Telefon do nagłego kontaktu +34 616 814 126/640 785 741

Poniedziałek – Czwartek od 9 do 22.00
Piątki od 9 do 20



Uczeń dobrowolnie może podać numer do osoby (członka rodziny, przyjaciela), z którą Szkoła 
będzie się kontaktowała w razie nieprzewidzianych, nagłych wypadków.

Musicie mieć świadomośc, że jako obcokrajowcy jesteście bardziej narażeni na drobne 
kradzieże: torebek, telefonów, plecaków etc. Dlatego uprasza się Was o zachowanie wszelkich 
środków ostrożności.

Kilka wskazówek:
• Kradzieże portfeli są najczęstszymi kradzieżami dlatego zaleca się noszenie mniejszych sum 

pieniędzy i minimum dokumentów, którego akurat danego dnia potrzebujecie.
• Zaleca się noszenie torebek przed sobą, unikanie noszenia portfeli, dokumentów w tylnych 

kieszeniach. Ponadto nie zostawia się torebek/plecaków etc. bez właściwej opieki. Zaleca 
się zachować ostrożność w miejscach publicznych.

• Zasady ostrożności dotyczą także środków komunikacji miejskiej. Plecaki, torebki zawsze 
trzymamy przy sobie, nie zostawiamy na siedzeniu obok itp.

• Jeśli chodzi o telefony komórkowe, to nie zostawiamy ich w barach, kawiarniach, na 
stolikach bez opieki. Telefon może także zostać skradziony z torebki, plecaka dlatego 
ważne, aby pamiętać o ich zamykaniu/zapinaniu.

• Nie chodźcie do dzielnic, które oddalone są od centrum, których nie znacie. Jeśli ktoś obcy 
będzie Was zaczepiał na ulicy, ingnorujcie, nie wdawajacie się w dyskusje.

• Wychodząc z domu nie zapominajcie zabrać ze sobą kluczy, telefonu, mapy.
• Jeśli wychodzicie wieczorem to najlepiej w towarzystwie znajomych. Ważne, żeby przy 

takich wyjściach mieć ze sobą jakieś dodatkowe pieniądze na np. niezaplanowaną 
wcześniej, a potrzebną w danym momencie taksówkę.

Jeśli ktoś ukradnie Ci kartę płatniczę to należy ją jak najszybciej zastrzec.

Rekomendowane ośrodki zdrowia

2.- informacje o słuzbie zdrowia i
bezpieczenstwie‘

‘

Nazwa karty

Policlínica Los Remedios Clínica Infanta Luisa Triana Clínica URMESA

Telefon

VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

SERVI RED
(MASTERCARD, VISA ELECTRON)

4B (MASTERCARD,
VISA, VISAELECTRON)

900 99 11 24 /915 192 100
00-1-410-581-9994 (ingles-a cobro revertido)

900 971 231 / 00-1-636-722-7111

900 814 500
Si está en el extranjero, llámenos al +34 91 400 42 50

C/ Fernando IV, 24 - 41011 
Sevilla - 954 27 97 86

C/ San Jacinto, 87 - 41010 
Sevilla - 954 330 100

C/ Pagés del Corro 142
Sevilla 41010 - 954 27 22 00

902 192 100

902 114 400



Dział zajmujący się zakwaterowaniem robi wszystko, aby Wasz pobyt przebiegał jak najlepiej 
i w jak najlepszych warunkach. Staramy się uwzględniać wszystkie preferencje w ramach 
naszych możliwości. Naszej Szkole zależy na jak najlepszym standardzie tej usługi dlatego zawsze 
zachęcamy uczniów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat zakwaterowania.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że nasz dział zajmujący się zakwaterowaniem zawsze jest do waszej 
dyspozycji i w przypadku jakichkolwiek problemów służy pomocą.
Zasady ogólne:
Po tym jak uczeń zostanie zakwaterowany w ustalonym miejscu, pozostaje w nim do końca 
swojego pobytu. Nie jest przewidziany żaden zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ucznia w 
momencie kiedy dany program/kurs już się rozpoczął. Ponadto osoba musi ponieść koszty, które 
w takiej sytuacji poniosłaby Szkoła.
Szkoła proponuje pokoje współdzielone tylko w przypadkach kiedy osoby przyjeżdżające razem 
wcześniej poinformowały, że chcą dzielić jeden pokój (przyjaciele, rodziny, pary etc.). Nigdy nie 
proponujemy takiej formy zakwaterowania osobom, które się nie znają.

Rodziny goszczące zostały przez nas wybrane, tak, aby zapewnić najlepsze dla Was warunki.
Domy gospodarzy to zarówno domy rodzin jednoosobowych, rodzin z dziećmi lub bez dzieci.
Taka opcja zakwaterowania umożliwia uczniowi, także poza zajęciami, ćwiczenie swoich umiejętności 
języka hiszpańskiego oraz zapewnia praktycznie poznawanie kultury i zwyczajów hiszpańskich. W niektórych 
przypadkach u jednej rodziny może być zakwaterowany więcej niż jeden uczeń.
W przypadku takiej formy zakwaterowania oczekuje się od ucznia dostosowania się do zwyczajów i norm 
obowiązujących w domu gospodarza.

POSIŁKI
W tej opcji student ma zagwarantowane 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu, jednakże w niedziele rodzina 
może zaproponować posiłki mniej skomplikowane (prostsze, z mniejszym wyborem). Posiłki mogą różnić się od 
posiłków do których przyzwyczajeni są uczniowie w swoich krajach.
Śniadania są zwykle dość lekkie i mogą składać się z: owoców, płatków/musli, mleka, kawy, tostów z oliwą albo 
z masłem. Obiad/ Lunch jest największym posiłkiem i zazwyczaj jest między 14:30 a 15:30. Kolacja jest trochę 
mniejsza i zwykle w godzinach między 21 a 22.
Co do zasady, uczniowie nie mają dostępu do kuchni między posiłkami. Nie powinni także używać sprzętów 
kuchenych, typu: kuchenka/płyta, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka jak również pralki, żelazka bez 
wcześniejszego pozwolenia rodziny.
W przypadku kiedy rodzina pozwala na przygotowanie jakiś posiłków samodzielnie jest to ustalane wcześniej. 
Należy również informować rodziny o ewentualnych spóźnieniach oraz o anulowaniu zaplanowanych posiłków.

POŚCIEL I RĘCZNIKI
Pościel i ręczniki zapewnia rodzina. Wymiana na czyste odbywa się co tydzień.

PRANIE
Gospodarz raz w tygodniu zobowiązany jest do tej usługi. Poza tym student nie ma dostępu do pralki.

PALENIE
Palenie jest zabronione w domach gospodarzy, chyba, że przed przybyciem zostały ustalone inne zasady.

3.- zakwaterowanie

3.1.- pobyt w domu rodziny goszczacej,



POKÓJ
Pokój będzie wyposażony w łóżko, biurko, krzesło, szafę, we współdzieloną lub w indywidualną łazienkę.
Student powinien albo zezwolić gospodarzowi na sprzątanie jego pokoju i łazienki w ustalonym dniu, 
albo we własnym zakresie zadbać o porządek i czystość.

GODZINY
Rodzina musi być informowana o wieczornych powrotach do domu. Rodzina zostanie także 
poinformowana o kalendarzu aktywności studenta. W przypadku jakichkolwiek zmian planów/godzin 
uczeń zobowiązany jest do poinformowania o tym gospodarzy.

KLUCZE
Każdy student otrzyma klucz do domu, w którym zamieszka. Zabronione jest robienie kopii kluczy, w 
przypadku zgubienia klucza student będzie zobowiązany do poniesienia kosztów wyrobienia nowego. 
Ponadto student zobligowany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, które istnieją w 
danym domu.

DODATKOWE KOSZTY
Student powinien mieć świadomość, że prąd w Hiszpanii jest drogi dlatego uprzejmie prosi się o 
szczególne zwracanie uwagi na racjonalne używanie elektryczności.
W przypadku, gdy wysokość normalnych rachunków zostanie znacznie przekroczona z winy studenta, 
będzie on zobowiązany do poniesienia dodatkowej opłaty. 

GOŚCIE
Student musi mieć zgodę rodziny goszczącej na wizyty gości. Jednocześnie ponosi odpowiedzialność za 
ich przebywanie w domu. Zabronione jest nocowanie gościa w domu gospodarza.

ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE/CHECK IN I CHECK OUT
Wymaga się, aby klucze i pokój przy wymeldowywaniu były zwrócne w takim samym stanie jakim 
uczniowie je otrzymali (bez żadnych szkód).

ZNISZCZENIA
W razie jakichkolwiek zniszczeń, zepsuć /awarii w domu, student zobowiązany jest do poinformowania o 
tym gospodarza albo Szkołę w celu jak najszybszego naprawienia szkód/rozwiązania problemu.

OPIS
Ta opcja gwarantuje uczniowi w pełni niezależność. Każde mieszkanie posiada wyposażoną kuchnię, 
łóżka, stoły. Mieszkania są różnej wielkości i w zależności od tego mogą pomieścić od 1 do 6 osób w 
sypialniach (pojedynczych, podwójnych, potrójnych). Niektóre z mieszkań mogą być współdzielone ze 
studentami zagranicznymi albo hiszpańskimi, dziewczynami i chłopakami, samymi dziewczynami bądź 
samymi chłopakami.

POSIŁKI
W takie opcji zakwaterowania posiłki nie są wliczone w cenę. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z oferty z 
wyżywieniem, możemy zorganizować posiłki na stołówce albo w akademiku.

3.2.- mieszkanie albo mieszkanie współdzielone



PRANIE
Wszystkie mieszkania wyposażone są w pralki.

PALENIE
Palenie w mieszkaniach jest zabronione.

GOŚCIE
Uczniowie są odpowiedzialni za swoich gości. W żadnym wypadku nie ma możliwości przenocowywania 
gości.

GODZINY POWROTÓW
Nie ma wyznaczonych godzin powrotów do mieszkania, ale zawsze uprasza się o uszanowanie spokoju 
innych współmieszkańców.

KLUCZE I BEZPIECZEŃSTWO
Zabronione jest robienie kopii kluczy, w przypadku zgubienia klucza student będzie zobowiązany do 
poniesienia kosztów wyrobienia nowego. Ponadto student zobligowany jest do przestrzegania wszelkich 
zasad bezpieczeństwa każdego mieszkania.

OPŁATY DODATKOWE
Student powinien mieć świadomość, że prąd w Hiszpanii jest drogi dlatego uprasza się o szczególne 
zwracanie uwagi na racjonalne używanie elektryczności.
W przypadku, gdy wysokość normalnych rachunków zostanie znacznie przekroczona z winy studenta, 
będzie on zobowiązany do poniesienia dodatkowej opłaty.

ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE/CHECK IN I CHECK OUT
Wymaga się, aby klucze i pokój przy wymeldowywaniu były zwrócne w takim samym stanie jakim 
uczniowie je otrzymali (bez żadnych szkód).

ZNISZCZENIA
W razie jakichkolwiek zniszczeń, zepsuć /awarii w domu student zobowiązany jest do poinformowania o 
tym Szkołę w celu jak najszybszego naprawienia szkód/rozwiązania problemu.

OPIS
Taka forma zameldowania umożliwia studentowi korzystanie z infrastruktury akademików ze stołówką 
włącznie (3 posiłki dziennie), pralnia, etc.
Akademik jest blisko centrum miasta. W tej opcji do wyboru są pokoje indywidualne, podwójne, bądź 
potrójne.
Akademik ma ochronę, rejestr osób, które wchodzą i wychodzą oraz każdy mieszkaniec ma klucze. 
Zabronione jest robienie kopi kluczy, w przypadku zgubienia klucza, koszt wyrobienia nowego ponosi 
uczeń. Uprasza się przestrzegania zasad bezpieczeństwa ww. zakwaterowania.

3.3.- akademik



Zalecamy zapoznanie się z dzielnicą w której mieszkacie. W każdej z nich znajdziecie sklepy, 
supermarkety, które wg. waszych kryteriów wybierzecie jako miejsce waszych zakupów.
Najbardziej popularne supermarkety:

Zwróćcie uwagę w swoje okolicy na mniejsze sklepy, piekarnie, warzywniaki, które często 
oferują lepsze i świeższe produkty.

Ponadto każda dzielnica posiada swój tradycyjny targ-Mercado, który warto odwiedzić.
Właśnie w takich miejscach duża część rodzin hiszpańskich robi swoje zakupy.

Prawie wszystkie zajęcia dodatkowe wliczone są w cenę kursu. Tylko niektóre z nich przewidują 
dodatkowe koszty, np. koszty jedzenia albo napojów. Oferujemy także specjalne zajęcia, w 
których przewidziane są dodatkowe koszty, np.bilety wstępu.

4.- zakupy

5.- zajecia dodatkowe,

Sevilla Kulturalna

Dzień spektakli

Spacer po Sewilli

Gastronomia

El Alcázar
La Catedral

La Casa de Pilatos
Muzeum Sztuk Pięknych

Itálica

Bar z flamenco
Teatr
Kino

Koncerty
Sport 

Spacer po Trianie
Dzielnica Santa Cruz

La Alameda de Hércules
Park Marii Luisy i Plac Hiszpański

Wycieczka po barach tapas
Czekolada z churros

Gazpacho
Degustacja win



Szkoła informuje uczniów o możliwości wyjazdów na wycieczki jednodniowe.
Miejsca do których mogą być zorganizowane wycieczki jednodniowe: Jerez i Cádiz, Gibraltar, 
Córdoba, Portugalia.

Autobusy miejskie: Firma odpowiedzialna za transport miejski nazywa się TUSSAM. W ofercie mają 
bilety pojedyncze oraz karty miejskie, które są bardziej ekonomiczne.

6.- wycieczki jednodniowe

7.- transport

PLAZA DE ARMAS
http://www.autobusesplazadearmas.es/ 
Avenida Cristo de la Expiración. 41001 Sevilla
 902 450 550/955 038 665
Kierunki: 
Madrid, Południe Portugalii, Lizbona, Huelva, Costa de Huelva, Barcelona, Valencia, Alicante,
Mérida, wioski prowincji Sevilla, Asturias, Galicia, północ Hiszpanii, inne kraje.

PRADO DE SAN SEBASTIÁN
Adres: Prado de San Sebastián s/n. 41005. – Sevilla
Teléfono: 954.417.111
Kierunki:
Miejscowości prowincji Sewilla (Utrera, Morón, Estepa, Carmona, Alcalá de Guadaira, Écija),
Córdoba, Granada, Cádiz, Jaén, Málaga, Almería, Jerez de la Frontera, Algeciras, Ronda, Marbella, 
etc.

AEROPUERTO DE SAN PABLO (SEVILLA)
954 449 000.
Najprościej dotrzeć na lotnisko taksówką, która kosztuje ok. 25 euro z Radiotaxi (954 57 11 11)
albo autobusem, który kosztuje 4 euro. Dojazd trwa od 20 do 30 minut.
Autobusy:
Linia EA( Especial Aeropuerto)
Cena: pojedynczy bliet 4 euro, w obie strony 6 euro (ważny tego samego dnia). 
Przystanki:
Prado San Sebastián- Carlos V- San Francisco Javier- Luis de Morales- Estación de Santa Justa- Kansas 
City- Aeropuerto
Godziny:
Autobusy odjeżdżają w przybliżeniu co 20-30 minut.

7.1.- stacje autobusowe

7.2.- lotniska



LOTNISKO JEREZ
956 15 00 00 
Odległość od Sewilli: 30 minut

LOTNISKO MALAGA
913 21 10 00
Odległość od Sewilli: 2’15 h

ESTACIÓN DE SANTA JUSTA
Avenida Kansas City s/n

ESTACIÓN DE SAN BERNARDO
Ramón y Cajal s/n

Informacja stacji: 902 432 343
Renfe: 902 320 320
Informacja, rezerwacja biletów, sprzedaż, wymiana, anulowanie biletów: 902 240 505

900 927 172 / 954 540 785
CENA POJEDYNCZEGO BILETU: 1.35€

7.3.- stacje kolejowe

7.4.- metro

Numery ratunkowe:
112 ((przez ten numer można połączyć się ze strażą, policją, pogotowiem).

Pogotowie:
061

Pogotowie:
902 505 061

Straż: 080

Policja: 092

Na terenie całego miasta można znaleźć żółte skrzynki pocztowe Poczty Hiszpańskiej/Correo.

8.- wazne telefony
.

9.- poczta



W Hiszpanii, podobnie jak w inych krajach niektóre leki są na receptę, np antybiotyki. Inne leki 
takie jak: leki przeciwbólowe, antyspetyczne, przeciwzapalne etc. nie wymagają recepty. W 
Hiszpanii istnieją apteki, które otwarte są w normalnych godzinach dziennych, niektóre otwarte są 
10 h w ciągu dnia, inne 24 h.

APTEKI W DZIELNICY LOS REMEDIOS:
Avenida de la República Argentina, 10. Teléfono: 954 27 66 87 (24h)
Calle Niebla, 50 teléfono: 954 27 33 29
Calle Asunción, 5 teléfono: 954 27 38 50 (do godz. 21.00)
Calle Padre Damián, 4 teléfono 954 45 01 82 (Otwarta do 22.00)

APTEKI W CENTRUM: 
Alameda de Hércules, 24 telf. 954 380 159 (do godz. 22.00)
Amor de Dios, 2 telf. 954 382 715
Argote de Molina, 25. Telf. 954 224 329
Plaza de la Alfalfa, 11. Teléf. 954 226 447

W momencie kiedy znajdujemy się w innym kraju różne rzeczy mogą nas zaskoczyć, czasem zdziwić, 
mogą też nam się nie podobać, a wszystko to wynika z różnic kulturowych. Nie raz stwierdzicie, że w 
waszym kraju jest inaczej. Czasem może to przeszkadzać nawet doświadczonemu podróżnikowi. 
Zawsze potrzeba czasu na przyzwyczajenie się do nowych zwyczajów i różnic.

Oto przykłady niektórych różnic:

Obsługa klienta: 
Czasem w tej kwestii przywyczajeni jesteśmy do innego poziomu usług.

Znaczki można kupić na poczcie bądż w kioskach/małych sklepach, w których można kupić 
także bilety.

Jeśli chcesz wysłać przesyłkę albo list polecony musisz udać się na pocztę.

Urząd pocztowy w dzielnicy Los Remedios: Calle Virgen de Begoña, 3-5 - Teléfono: 954 58 90 41

Urząd Pocztowy w Centrum: Av. de la Constitución, 32 - Teléfono 954 22 47 60

Urząd Pocztowy w dzielnicy Triana: Calle San Jacinto, 44, 41010 Sevilla - Teléfono 954 33 37 48

10.- apteki 24 h.

11.- szok kulturowy



Zachowanie obsługi klienta może być tłumaczone:
- niskimi zarobkami (nie mają motywacji)
- społeczeństwo hiszpańskie nie jest przyzwyczajone do zostawiania napiwków
- często mają długie zmiany w pracy

Bez pośpiechu:
Zalecana jest cierpliwość i spokój…Widok kolejek w różnych insytutacjach nie jest tu czymś rzadko 
spotykanym.

Napoje alkoholowe:
Hiszpanie piją alkohol, ale zawsze z umiarem. Młodzi Hiszpanie wychodzą raz albo dwa razy w ciągu 
tygodnia i spożywają alkohol również z umiarem.

Serwetki na podłodze:
W barach tapas najczęściej podłogi zasypane są serwetkami, zwłaszcza w okolicy baru. To zwyczaj 
tutejszych mieszkańców, którzy podczas jedzenia rzucają serwetki wprost pod nogi. Powoli się to 
zmienia, ale jednak nadal dla tubylców jest to czymś całkiem normalnym.

Socjalizacja:
- w miejscach publicznych spaceruje się prawą stroną, a także ustępuje się miejsca osobom po 65 
roku życia.
- mamy zwyczaj patrzenia na wszystkich, nie robimy wyjątku specjalnie dla Ciebie. To nic nie 
oznacza, tak po prostu mamy.
- jeśli widzisz odjeżdżający autobus, nie biegnij, kierowca nie otworzy drzwi po tym jak je przed chwilą 
zamknął.
- przestrzeń osobista w Hiszpanii jest dużo mniejsza. Niektórzy Hiszpanie zbliżają się bardzo blisko do 
osoby z którą rozmawiają. Witając się całują w obydwa policzki (często jest to buziak/muśnięcie „w 
powietrzu”).
- napiwki: zostawiaj napiwki jeśli jesteś zadowolony z obsługi i z serwowanego jedzenia. Przeważnie 
napiwek to 15-20% rachunku.
- prawie każdą potrawę przygotowuje się tu przy użyciu oliwy z oliwek. Do sałatek dodajemy sos 
winegret, sól i oliwę z oliwek. Do większości potraw podaje się chleb, jemy dużo ryb, mięsa, warzyw 
i owoców.
- W Hiszpanii można pić wodę prosto z kranu.
- Elektryczność, woda i rozmowy tel. są tutaj drogie. Nie marnuj wody, zakręcaj zawsze dobrze krany, 
wyłączaj światło, klimatyzatory, elektryczne grzejniki kiedy ich nie używasz, albo wychodzisz z domu.
- Zawsze mów dzień dobry/ buenos dias, buenas tardes, dobry wieczór/buenas noches osobom, 
które spotykasz w sklepie, urzędzie, w twoim bloku, swoim nauczycielom, kolegom z pracy etc.
- Hiszpanie po swoich domach nie chodzą bez obuwia ponieważ większość podłóg zrobiona jest z 
zimnych materiałów. Używaj kapci, albo innych butów chodząc po domu.
- Jedzenie podczas spacerowania po ulicy, jedzenie w muzeach, na zajęciach jest traktowane jako 
oznaka złego wychowania. Spożywanie wody podczas spacerów jest jedynym dobrze widzianym 
zwyczajem jeśli chodzi o konsumpcję.
- Nie sprzedaje się alkoholu w sklepach po godzinie 22.



Hiszpanów zawsze interesuje kwestia pogody, zwłaszcza jeśli planują podróż, albo wypad na 
plażę etc. Strony internetowe, które mają najczęściej trafne prognozy na cały tydzień dla 
Hiszpanii.

http://www.eltiempo.es/

http://www.aemet.es/

Pogoda w Sewilli jest bardzo przyjemna i pozwala spacerować i korzystać ze wszystkich uroków 
miasta. Jesteśmy pewni, że przeżyjecie tu niezapomnianą przygodę, której my będziemy 
częścią. Wielu z tych którzy przyjechali raz do Sewillii zdecydowało się tu zostać na lata albo 
nawet na całe życie i...

kto wie czy tak też nie stanie się w Twoim przypadku?

12.- pogoda

witamy!






