




naukapodrózowaniepoznawanie·
W żadnym miejscu nie uczy się języka tak szybko i skutecznie jak w kraju, którego język chce się 
poznać. Tutaj żyje się i oddycha językiem także poza zajęciami i każdy dzień oferuje wiele okazji i 
możliwości uczenia się go w praktyce. Jednak podróż za granicę może także przerażać, przede 
wszystkim początkujących i młodych studentów. Dlatego wielojęzyczny zespół Szkoły Językowej 
Karola V sprawi, że poczują się jak w domu podczas gdy będą całkowicie zanurzali się w kulturze 
hiszpańskiej. Oferujemy pobyty językowe i kursy hiszpańskiego organizowane dla wszystkich 
poziomów zaawansowania. Kursy przygotowują do egzaminu, podróży czy spędzenia semestru 
za granicą oraz poprawiają szanse zatrudnienia, mogą być traktowane jako zwieńczenie kursu 
hiszpańskiego realizowanego w swoim kraju pochodzenia lub jako alternatywa klasycznych wakacji 
wypoczynkowych. Przekonaj się sam jak można spędzić niezapomniane wakacje językowe w Szkole 
Językowej Karola V.
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SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
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Nauka języka hiszpańskiego 
to bardzo dobry pomysł z 
wielu powodów
–  Hiszpański jest drugim językiem  , zaraz po chińskim,  
pod względem liczby ludności, która się nim posługuje 
zarówno na świecie jak i w Stanach Zjednoczonych.

–  Znajomość języka hiszpańskiego otwiera wiele drzwi 
w świecie zawodowym. W wielu państwach hiszpański 
jest językiem oficjalnym i jego znajomość daje wiele 
możliwości znalezienia zatrudnienia.

–  Języka hiszpańskiego używa się na każdym z 
kontynentów.  W przypadku studiowania za granicą, 
nawiązywania międzynarodowych kontaktów 
biznesowych czy też podróżowania, Twoje doświadcznie 
zyska na znaczeniu  gdy będziesz w  stanie płynnie 
posługiwać językiem hiszpańskim.

”Uwielbiam swoje zajęcia z języka 
hiszpańskiego, ponieważ odbywają się w małej 
grupie, mam okazję do tego by dużo rozmawiać 
w tym języku dzięki czemu moja pewność 
siebie znacznie wzrosła.”
-Hannah, Wielka Brytania-

najbardziej
drugi 

używany język 
na świecie

ludzi na świecie 
używa hiszpańskiego 
do komunikacji7,6%

hiszpański na świecie

najczęściej
drugi

używany język
w interesach

to wkład osób 
hiszpańskojęzycznych
do światowego PKB6,9%

najczęściej
trzeci

używany język 
w Internecie

użytkowników komunikuje 
się za pomocą języka 
hiszpańskiego8,1%

hiszpański w sieci@

$ hiszpański w gospodarce
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SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

DOSWIADCZENIE´

CERTYFIKATY I 
KONTROLE JAKOSCI´,

BLISKOSC´ ´

Każdy może zaoferować kursy językowe.
My oferujemy coś więcej:

Szkoła Carlos V oferuje naukę z zastosowaniem najlepszych i sprawdzonych 
metodologii. Jesteśmy zorientowani na potrzeby każdego ucznia i robimy 
wszystko, aby postępy w nauce były szybkie i efektywne. Staramy się, żeby 
pobyt w Hiszpanii należał do niezapomnianych przeżyć.

Szkoła, z siedzibą w Sewilli jest akredytowanym centrum Instytutu 
Cervantesa. Znajduje się 10 min. spacerem do historycznego centrum 
miasta, tuż przy słynnej dzielnicy Triana. Szkoła w Madrycie to ponad 1000 
m2 z salami wyładowymi i pomieszczeniami administracyjnymi. Dobrze 
skomunikowana z centrum (tuż przy stacji metra, 10 min. od centrum). 
Na Teneryfie zajęcia odbywają się z w 3 piętrowym budynku z salami 
edukacyjnymi.

Możesz spersonalizować całkowicie swój pobyt w Szkole 
Językowej Karola V i dostosować go do swoich potrzeb
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SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

Centrum
akredytowane przez
Instytut Cervantesa
Instytut Cervantesa powstał w 1991 roku jako hiszpańska instytucja państwowa 
w celu propagowania i nauczania języka hiszpańskiego oraz promowania 
kultury hispanoamerykańskiej. Sieć szkół akredytowanych przez Instytut 
Cervantesa jest obecna w dziewięćdziesięciu miastach w czterdziestu trzech 
krajach na pięciu kontynentach i ich jakość została potwierdzona przez 
Instytut Cervantesa.

Uzyskanie przez szkołę tej akredytacji zapewnia uczniów o wysokim poziomie 
i pożądanej jakości oraz ciągłym doskonaleniu.

Dlaczego warto wybrać szkołę akredytowaną przez Instytut Cervantesa?

Akredytacja szkół:
• Zapewnia, że szkoła spełnia wymogi prawne i jakościowe pożądane 

przez Instytut Cervantesa dla nauczania języka hiszpańskiego jako języka 
obcego

• Zapewnia, że promocja i marketing prowadzone są przez szkołę w 
sposób rygorystyczny i odpowiadają jej ofercie

• Zapewnia, że zespół nauczycieli posiada odpowiednie wykształcenie
• Zapewnia, że szkoła posiada plan nauczania, który ułatwia rozwój 

uczniów
• Zapewnia jasną informację dotyczącą cen kursów, warunków i usług 

dodatkowych
• Zapewnia, że szkoła dysponuje odpowiednimi zasobami do nauczania

Instytut Cervantesa przeprowadza okresowe kontrole nad wszystkimi 
wspomnianymi wyżej aspektami i na ich podstawie odnawia akredytację co 
2 lata.
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• Otwartość i miły sposób bycia mieszkańców Sewilli w połączeniu z 
atrakcyjną ofertą turytyczną oraz gastronomiczną.

• Sewilla jest jednym z najpiękniejszych oraz najstarszych miast 
Hiszpanii i znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Stanowi nieskończenie wielkie zbiorowisko imponujących zabytków, 
parków oraz wydarzeń, które tylko czekają na to aby zostać przez 
Ciebie odkryte. 

• Sewilla odznacza się dość ekonomiczną ofertą turystyczną i 
gastronomiczną w porównaniu z innymi miastami hiszpańskimi 
takimi jak Madryt lub Barcelona.

• Nasz nieoceniony klimat zapewnia ponad 300 dni słońca w ciągu 
całego roku oraz średnią roczną temperaturę 18 stopni Celsujsza. 

• Sewilla wyróżnia się pod względem doskonałych połączeń 
komunikacyjnych zarówno autobusowych jak i pociągowych.  Nie 
tylko posiada własne międzynarodowe lotnisko, ale także znajduje 
się w bezpośredniej bliskośi Jerez de la Frontera oraz Malagi, których 
lotniska oferują korzystanie z usług wielu tanich linii lotniczych.

• Położona  w samym sercu Andaluzji, Sewilla znajduje się w 
bezpośredniej bliskości  od najpiękniejszych miejsc i miast Hiszpanii, 
między innymi w pobliżu Costa del Sol, Malagi, Kordoby, Granadu 
oraz Kadyksu. Ponadto miasto dysponuje połączeniami kolejowymi 
dużej prędkości , którymi możn podróżować  do Madrytu.

Aromat kwiatu pomarańczy i intensywnie niebieskie niebo stymulują mózg 
i są prawdziwym sekretem naszego sukcesu. Ale jest więcej powodów, dla 
których warto wybrać stolicę Andaluzji, aby odbyć tu kurs hiszpańskiego:

sewilla

“Sewilla jest jednym z najpiękniejszych 
miast, które miałam okazję odwiedzić”
-Katrin, Alemania-
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Madryt, stolica i najbardziej reprezentacyjne miasto Hiszpanii. 
Usytuowany w samym centrum Półwyspu Iberyjskiego, z którego można 
z łatwością dotrzeć do innych części Hiszpanii. Madryt to także siedziba 
wielu międzynarodowych firm, instytucji oraz największych rodzimych 
firm.

Madryt to miasto z bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych, znanymi 
zabytkami, licznymi ogrodam, parkami, a także ze znakomitą 
gastronomią. To wszystko czyni stolicę Hiszpanii idealnym miejscem do 
nauki hiszpańskiego, jak również do odbywania praktyk zawodowych. 
Dzięki znakomitej sieci komunikacji miejskiej, mimo swojej wielkości, jest 
miastem przyjaznym, w którym każdy z łatwością się odnajdzie.

Jedna z wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich na Oceanie Atlantyckim. 
Jest jedną z najbardziej zaludninych wysp Hiszpanii, z prawie 1 mln 
mieszkańców. Teneryfa posiada dwa międzynarodowe lotniska co 
czyni ją wyspą dobrze skomunikowaną z całą Europą.

Na wyspie znajduje się Narodowy Park Teide, który wpisany jest na 
listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Teneryfa 
to ulubiony kierunek wakacyjny, który posiada znakomitą bazę 
turystyczną i w którym można poczuć międzynarodowy klimat.

Teneryfa określana jest wyspą z wieczną wiosną, przez cały rok 
temperatry utrzymują się między 18º a 25º. Oferuje szeroki wybór 
sportów wodnych: surfing, kite sufring, nurkowanie jak również liczne 
trasy wycieczkowe – turystyczne i gastronomiczne.

madryt

teneryfa
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kursy Nasze kursy składają się z 
poziomów i tygodni
Możesz dołączyć w tym tygodniu, który wybierzesz i pozostać 
przez tyle tygodni, ile zechcesz.

Wszystkie kursy z języka  hiszpańskiego zaczynają się w  
poniedziałki, za wyjątkiem sytuacji, w której zostanie wydane 
inne zarządzenie. W przypadku, gdy w poniedziałek 
wypadają święta, kursy zaczynają się we wtorek.             

Harmonogram kursów:
20 godzin od poniedziałku do piątku. Jedna godzina 
lekcyjna trwa 50 minut. W trakcie zajęć omawiane są 
zagadnienia gramatyczne i leksykalne , ćwiczony jest 
język pisany, mówiony, rozumienie ze słuchu, a także 
czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia w grupach ‘PLUS’ 1 lub 2 godziny dodatkowo:
Przygotowywanie do egzaminów oficjalnych, w którym 
zawierają się: fonetyka, gramatyka  i konwersacje. 
Zajęcia indywidualne, karnety na lekcje prywatne, w 
których zawierają się 3 zajęcia po 2 godziny lub lub 5 
zajęć trwająych jedną godzinę.

Zajęcia dodatkowe:
Każdego dnia organizowane są różnorodne zajęcia 
dodatkowe. Zwiedzanie, spacery w obrębie najbardziej 
interesujących miejsc a także przedstawienia i 
obcowanie z kuchnią hiszpańską, które dopełniają 
całości kursu.

LISTA KURSÓW

“Uczęszczałam na  intensywny kurs z języka hiszpańskiego, który był moim zdaniem bardzo produktywny. 
Zauważyłam znaczne postępy w posługiwaniu się tym językiem oraz polepszenie jego znajomości”

-Beatrice, Italia-
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10 godzin/tydzień. Lekcje codziennie rano. Wszystkie poziomy. Idelany 
dla uczniów, którzy chcą połączyć kurs z innymi zajęciami, takimi jak np. 
AuPair, praktyki lub studia. Minamalny okres trwania kursu to jeden miesiąc. 

Kurs półintensywny

20 godzin/tydzień. Lekcje codziennie od 9.00 do 13.00. Czas trwania kursu 
dostosowany do wybranego poziomu. Można dołączyć do grupy w 
dowolnie wybranym tygodniu kursu, zapisy trwają przez cały rok.

Kurs intensywny

Dla pragnących jeszcze bardziej intensywnej nauki, oferujemy możliwość 
dodania jednej lub dwóch godzin dziennie do standardowego kursu.

Kurs superintensywny 

Czas trwania od jednego do dwóch tygodni, maksymalnie 7 godzin lekcji 
dziennie. Obszerny program nauki języka oraz program kulturowy, warsztaty 
umożliwiające  wykorzystanie  nabytych umiejętności językowych, zajęcia 
z konwersacji w celach zawodowych etc.  

Profesjonalny kurs intensywny 

2 tygodnie intensynwnego przygotowania do egzaminu DELE. Zajęcia z 
symulacjami poszczególnych części egzaminu, które ułatwią uzyskanie 
certyfikatu.

Przygotownie de egzaminu DELE 

Kurs trwający od 8 do 42 tygodni , w każym tygodniu po 20 godzin 
lekcyjnych . Kurs ma na celu polepszyć znajomość języka oraz potwierdzić 
certyfikatem jego wymagany poziom. Jest to kurs przeznaczony specjalnie 
dla tych uczniów, którzy uprzednio lub dopiero co dołączyli do grona 
studentów na Uniwersytecie.

Język hiszpański a uczelnia

Programy w miesiącach wakacyjnych – w lipcu i sierpniu - w Sewilli i 
na Teneryfie, składają się z zajęć z języka hiszpańskiego, atrakcyjnych 
aktywności popołudniowych oraz programu kulturalnego. To dwa 
tygodnie maksymalnego wykorzystania wakacji w Hiszpanii, połączenie 
przyjemnego z pożytecznym.

Kurs letni

Pełne zanurzenie w kulturze i języku, już od jednego tygodnia, dla grup 
uczniowskich(od 14 roku życia), z nauczycielami towarzyszącymi. Opcja 
zrealizowania praktyk zawodowych, wizyt w firmach i instytucjach oraz 
oferta profesjonalnych warszatatów.

Grupy szkolne

Kurs z języka hiszpańskiego składający się z dwóch lekcji tygodniowo po 90 
minut każda. Podszlifuj swój hiszpański, mieszkając, ucząc się lub pracując 
w Sewilli.

Kurs akademicki

Kursy specjalnie zaprojektowane z myślą o naszych dorosłych uczniach, z 
treściami, metodami i zajęciami dostosowanymi do ich potrzeb.

Kurs 50+



I. Nauczania języka hiszpańskiego

II. Zakwaterowanie

Szkoła oddaje do dyspozycji swoich uczniów kursy zmodyfikowane na wiele różnych 
sposobów – od zwykłych kursów po 3 godziny tygodniowo aż po 20 godzin tygodniowo 
w ramach kursu intensywnego. Kursy te mogą mieć także zróżnicowany okres trwania 
– od jednego tygodnia do całego roku akademickiego. Grupy są zróżnicowane pod 
względem poziomów i nigdy nie liczą więcej niż 10 osób. 

Dysponujemy szeroką ofertą mieszkaniową, są to mieszkania pewne i wygodne zarówno 
w domach hiszpańskich rodzin, jak i w studenckich akademikach lub w mieszkaniach 
współdzielonych z pokojami indywidualnymi  oraz podwójnymi. 

III. Transport

IV. Praktyki zawodowe w firmach oraz szkolenia

Uczniowie podczas swojego pobytu w Sewilli mogą liczyć na naszą pomoc w kwestii 
transferu oraz na nasze doradztwo w sprawie korzystania z komunikacji miejskiej.  Ponadto 
zajmujemy się również zapewnieniem środków transportu niezbędnych do do realizacji 
programu kulturowego i rozrywkowego poza Sewillą.

Oferujemy zagranicznym uczniom możliwość pobytu w Sewilli połączonego jednocześnie 
z okazją odbycia praktyk zawodowych niezbędnych do sformalizowania procesu 
kształcenia. Wybieramy firmy o profesji adekwatnej do profili zawodowych uczniów, 
zajmujemy się również adaptacją i tłumaczeniem CV a także akompaniowaniem 
uczniów w sytuacji konieczności odbycia rozmowy z hiszpańskim pracodawcą.

Organizujemy również pobyty z szkoleniem praktycznym dla większych grup 
uczniów wraz z ich nauczycielami. 

W szkoleniu tym zawierają się wizyty w firmach, placówkach edukacyjnych a 
także w innych miejscach, których profesje powiązane są jakiś sposób profilem 
praktycznym przybywającej grupy.

co mamy w
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V. Wolontariat

VI. Program kulturalny

Szkoła ma podpisane umowy z wieloma różnymi firmami, które w celach społecznych 
przyjmują ochotników na zróżnicowane okresy czasu. Uczeń, przed oraz w trakcie 
uczestnictwa w rzeczonym wolontariacie, może liczyć na wsparcie i doradztwo 
personelu Szkoły.

Sevilla jest miastem wyróżniającym  się pod względem olbrzymiej oferty kulturowej. 
Podczas pobytu uczniów oraz ich koordynatora w Sewili codziennie oragnizowane są 
przez Szkołę zajęcia kulturowe takie jak zwiedzanie muzeów oraz miejscowych zabytków. 

VII. Mentorowanie i opieka

VIII. Wymiana kulturowa

IX. Testy poziomujące i egzaminy oficjalne

Nasz personel składa się z zawodowców posiadających wieloletnie doświadczenie 
zdobyte na wielu różnych polach pracy. Zajmujemy się między innymi  codziennym 
świadczeniem usług o różnym zakresie –  pomoc w zarządzaniu dokumentacją o 
charakterze indywidualnym (także tą wymagającą  kontaktowania sięz ambasadą, 
konsulatem i urzędem do spraw cudzoziemców.  Pomagamy również w wykonywaniu 
manewrów bankowych, komunikowaniu się z dostawcami usług telefonicznych i nie 
tylko.

Nasze powiązania  z uczelniami, centrami edukacyjnymi oraz szkołami pozwalają 
skontaktować zagranicznych uczniów z lokalnymi w celu umożliwienia im wymiany 
doświadczenia i wiedzy odnośnie poszczegónych państw i miast. 

Jako centrum akredytowane przez Instytut Cervantesa mamy w swojej ofercie możliwość 
przystąpienia do egzaminu oficjalnego DELE i oferujemy specjalne kursy przygotowujące 
do tegoż egzaminu. 

swojej ofercie
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zajecia, ,zajecia
Co tydzień, Szkoła Językowa Karola V oferuje zróżnicowany program zajęć, 
które umożliwią poznanie, poza językiem, także miasta i kultury hiszpańskiej.
• Zwiedzanie. Hiszpania jest krajem z wielowiekową historią, bogatą ofertą turystyczną oraz kulturalną. Ponadto słynie ze 

znakomitej gastronomii. 

• Zajęcia popołudniowe. Zwiedzanie miasta rowerem, przejażdżka statkiem, zajęcia sportowe to tylko kilka z wielu propozycji 
zajęć popołudniowych dla naszych uczniów.

• Warsztaty. Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie nauki tańca flamenco, warsztacie hiszpańskiej kuchni. Wszystko to, 
jeszcze bardziej zbliży ucznia do kultury hiszpańskiej.  

• Wycieczki. Uczniowie przyjeżdżający w grupach mogą skorzystać z opcji wycieczek do pobliskich miascowości. Dzięki 
temu mogą poznać architekturę i tradycję innych hiszpańskich miast. 

• Wymiana uczniowska. Umowy i współprace, które mamy zawarte z uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz szkołami 
pozwalają nam na organizowanie spotkań uczniów zagranicznych z lokalnymi. Jest to dobra okazja do zawiązania 
nowych przyjaźni i jeszcze lepszej integracji poczas pobytu.

“Przyjechałam do Hiszpanii po raz pierwszy w życiu i bardzo podobało mi się przeżyte 
tutaj doświadczenie, zarówno program kulturalny jak i wycieczka na plażę w Kadyksie”

-Ildiko, Hungría-
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Twó najlepszy Parter Erasmus+
Oferujemy pomoc i doradztwo w trakcie wypełniania wniosków, tak aby projekt uzyskał jak najwyższą ocenę.

Zarządzamy dokumentami potrzebnymi do zreazliowania projektu, takim jak porozumienia w sprawie szkolenia 
i kształcenia, listy intencyjne, Europassy etc.

Organizujemy praktyki i wizyty w najważniejszych firmach danego sektoru. Obecnie współpracujemy z  ponad 
450 firmami.

Bezpieczeństwo współpracy z innowacyjnym partnerem, koordynatorem pojektów KA2 w ramach kształcenia 
i szkolenia zawodowego (VET VocationalEducation and Training).

Kursy języka hiszpańskiego dostosowane do potrzeb konkretnej gupy lub projektu. Jako centrum z akredytacją 
Insytutu Cervantesa gwarantujemy najwyższy poziom naszych usług.

Zajmujemy się organizacją zakwaterowania dla uczniów i nauczycieli. W zależności od preferencji, oferujemy 
mieszkanie z rodzinami hizpańskimi, w akdemikach lub w mieszkaniach współdzielonych. Zapewniamy także 
transport z/i na lotniska, dojazd na wizyty studyjne w firmach oraz na wycieczki

Współpracujemy z rozbudowaną siecią centrów kształcenia zawodowego w Hiszpanii jak i w innych krajach 
europejskich. 

Program zajęć dodatkowych i kuturalnych dla uczniów i nauczycieli dostosowujemy do potrzeb danej grupy.

24 godzinna opieka, 7 dni w tygodniu naszego międzynarodowego zespołu profesjonalistów.

Doświadczenie współpracy z grupami z ponad 20 krajów.

PIC: 923813548 



Atmosfera w Szkole Carlos V jest znakomita. Szkoła znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, z centrum 
można przyjść pieszo. Podczas kursu nauczyłam się bardzo dużo.
Wybrałam Sewillę po tym jak zobaczyłam zdjęcia tego miasta. Podobają mi się tutejsze zabytki, 

uliczki, place. Ponadto chciałam poznać Andaluzję i Sewilla była najlepszą bazą wypadową do 
zwiedzania regionu.

Nauka w Szkole była bardzo dobrym doświadczeniem. Nauczyiele są bardzo profesjonalni 
i potrafią dobrze wytłumaczyć wszystkie zagadnienia. Zacząłem kurs z zerową znajomością 
hiszpańskiego i już po trzech tygodniach zauważyłam duży postęp.
Bardzo podoba mi się miasto – Sewilla, jego bogata historia i niesamowite zabytki. Ponadto w 

mieście znajduje się dużo obiektów sportowych, parków, gdzie można spędzic aktywnie wolny czas. To przepiękne miasto 
i myślę, że najlepsze, z tych które odwiedziłem w Europie.

Sewilla jest cudownym i pięknym miastem, pełnym historii, sztuki. Życie tutaj jest mniej kosztowne 
niż we Włoszech co pozwoliło mi na korzystanie z wielu atrakcji, które oferuje to miasto.
Szkoła oceniam bardzo dobrze, nauczyciele świetnie wykwalifikowani, traktujący poważnie 
uczniów i swoją pracę oraz bardzo cierpliwi...

Mieliśmy bardzo dobre zakwaterowanie, duży pokój tylko dla dwóch osób. Jeśli jakiś uczeń chce przeżyć niesamowite 
doświadczenie powinien wybrać Sewillę i oczywiście Szkołę Carlos V.

Jestem bardzo zadowolona z kursu zrealizowanego w Szkole. Był to mój pierwszy kurs 
zagraniczny i wszyscy na miejscu byli bardzo pomocni i życzliwi. Moja nauczycielka 
hiszpańskiego była bardzo miła i świetnie zaplanowała zajęcia uwzględniając moje tempo 
i predyspozycje do nauki. Jestem zadowolona z wyboru kursu w szkole Carlos V. W przyszłym
roku chciałabym przyjechać tu na kolejny kurs.

Wszystko było idealnie zorganizowane, w szkole mówiliśmy tylko po hiszpańsku, także 
podczas praktyk mogliśmy ćwiczyć język. Ponadto bardzo podobał mi się pobyt u 
rodziny hiszpańskiej. Była to kolejna okazja do ćwiczenia hiszpańskiego.
Sewilla jest piękna, bardzo spodobało mi się historyczne centrum. Lubiłam spacery po 
uliczkach Starówki i popołudnia spędzane nad brzegiem rzeki.

Dominika (Polska)Dominika (Polska)

Kevin (FrancJa)

Eros (Włochy)

Kevin (Francja)

Eros (Włochy)

Yuelin (China)

Verena (Niemcy)

Yuelin (Chiny)

Verena (Niemcy)
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SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
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zakwaterowaniewsewilli
Z hiszpańską rodziną:
Posiada ogromną zaletę jaką jest obligatoryjne porozumiewanie się w języku 
hiszpańskim przez cały czas pobytu w mieszkaniu, ponadto masz możliwość 
obcowania z kulturą i tradycjami hiszpańskiej rodziny. To jedyna taka okazja, aby 
zobaczyć i poczuć jak naprawdę wygląda życie andaluzyjskiej rodziny.

Mieszkanie:
Główną zaletą jest swoboda w wyznaczaniu swojego własnego harmonogramu 
dnia w towarzystwie współlokatorów lub indywidulanie. Możesz współdzielić 
mieszkanie z innymi studentami, nauczycielami lub właścicielami, którzy 
wynajmują pokoję w swoim mieszkaniu.
Oferujemy zarówno pokoje indywidualne jak i dwuosobowe, z własną łazienką 
lub spółdzieloną z innymi mieszkańcami.

Akademik:
Pokoje indywidualne lub dwuosobowe z własną łazienką w pokoju i akademicką 
atmosferą. Wiąże się z nieco większymi kosztami, ale jeśli zależy Ci na prywatności, 
jest to idealne rozwiązanie. Bez żadnego harmonogramu, bez współlokatorów 
tak, byś mógł zorganizować swój pobyt według własnego uznania.

Hostel:
Opcja dla małych i dużych grup pozwalająca na zakwaterowanie całej 
grupy razem w pokojach 4, 6, 8 lub 10 osobowych z własnymi lub wspólnymi 
łazienkami. Do dyspozycji gości są również obszary wspólne takie jak kuchnie, 
salony, tarasy itp.

Hotel:
Szkoła zawiera umowy i porozumienia z hotelami znajdującymi się najbliżej 
szkoły, dzięki którym posiada specjalne stawki, aby umożliwić naszym uczniom 
jak najlepsze warunki.
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Katedra w Sewilli1 Teatr Maestranza8 Plac Cabildo15 Dzielnica Triana22

Pałac Królewski Alkazar2 Muzeum Motoryzacji16 Akademia Flamenco23

Ogrody Alkazaru3 Arena Walki Byków10 Most w dzielnicy Triana17 Park Maria Luisa24

Głowne Archiwum Indii4 Rektorat11 Rynek w dzielnicy Triana18 Dzielnica Santa Cruz25

Ratusz5 Casino de la Exposición12 Kaplica de los Marineros19

Salvador6 Costurero de la Reina13

Stocznie7 Anselma (Flamenco)21

sewilla
25 miejsc

wszystko to 10 minut pieszo od naszej szkoły
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Złota Wieza9 ·

Plac Hiszpanski14 ´

20 Kosciół Swietej Anny´ ´ ,



ELE/Pl/V9

Narodowe Muzeum Nauk 
Przyrodniczych1

Jezioro Martiánez1

Stadion Santiago Bernabéu2

Loro Parque2

Paseo de La Castellana3

Latarnia Puerto de la Cruz3

La Orotava4

Park Retiro4

Puerto de la Cruz5

Puerta de Alcalá5

Narodowy Park Teide6

Las Ventas (Plaza de Toros)6

Cañadas del Teide7

Muzeum Sorolla8

Icod de los Vinos9

Uniwersytet Complutense9

San Juan de La Rambla10

Pałac Moncloa10

Mirador de la Corona11

Plaza de España11

Paisaje protegido de
Rambla de Castro12

Dzielnica Salamanca12

Dzielnica Chamartín13

Pico del Teide13

Muzeum Ameryki14

Orca Ocean14

Pałac Królewski15

Punta del Viento15

Rzeka Manzanares7

Los Realejos8
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