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Madrid é a capital da Espanha, cidade 
conhecida internacionalmente e a mais 
populada da Espanha.

UbicadaUbicada estratégicamente no centro 

do país, pode-se visitar a geografía 

espanhola. Sede de importantes 

organismos internacionais, assim como 

das principais companhias espanholas, 

conta com um grandíssimo tecido 

empresarial.

SãoSão muitos seus atrativos turísticos entre 

os que contam com museus, 

monumentos históricos, rutas 

gastronômicas, parques, jardins e 

palácios. Como referência cultural é a 

melhor opção para realizar uma 

imersão linguística de espanhol a o 

mesmomesmo tempo que se desenvolve um 

importante programa cultural ou 

práticas profissionais. Com sua 

importante rede de metrô converte-se 

em uma grande cidade fácil para viver 

e curtir.



- 32 horas de aulas de Espanhol 

- Professores nativos e material do Estudo

- Opção de certificar o nível de espanhol realizando provas 
SIELE (Tasa no inclusa no preço)

*O programa pode sofrer modificações por causa da 

COVID19.

o curso

- Alojamento em quartos duplos com o banho privado 
dentro de cada quarto e ar condicionado

- Todos os almoços inclui, pequeno almoço, almoço e jantar 
com um primeiro prato e um segundo prato a escolher entre 
duas opções todos os dias

- Jantar de bem vindo e de despedida

- Atelier de flamengo e atelier de cozinha

-- Excursão ao Parque de atracções de Madrid e visita ao 
Estádio Santiago Bernabéu 

- Telefone de assistência 24h. 

- Atividades diárias, 100% de ocupação do tempo

- Coordinadores de diferentes nacionalidades

- Os alunos estão permanentemente acompanhados 

- Seguro da viagem e protocolo de seguridade COVID-19

o programa



Escola de idiomas Carlos V em Madrid, é uma escola de idiomas onde oferecemos cursos de espanhol em 
Espanha, férias formativas, cursos de idiomas e cursos intensivos de espanhol em Madrid para as pessoas de 

todas as idades.

Em Madrid encontramos-nos na rua das Mercedes, em um bairro residencial não turístico, mas muito

bem comunicada. O Bairro tem acesso para todas as necessidades sem necessidade de 

meios de transporte: lojas, comércios, supermercados, clubes esportivos, gyms etc...

TambémTambém encontramos-nos a 10 minutos do Estádio Santiago Bernabéu e do Passeio da 

Castellana.



O programa está elaborado para os 

alunos entre 14 e 18 anos, de diferentes 

nacionalidades, desenvolvendo 

íntegramente em espanhol. O objetivo 

é realizar aulas do espanhol de 

qualidade, com a experiência e 

acreditação da nossa escola, ao 

mesmomesmo tempo que curtem de duas 

semanas de atividades de ócio e 

culturais que possam curtir a 

experiência.

* As instalações da escola, graças às condições de amplitude 
que oferecem-nos nossas aulas, cumprem com todas as 
medidas sanitárias, de higiene e distanciamento social 
marcadas pelas autoridades. Adaptaram-se, igualmente, os 
protocolos necessários dentro das aulas e de relação entre 
professores e alunos. A segurança será uma prioridade.



9:00días 10:00 11:00 12:00 13:00--- 16:0015:00 17:00 18:00 19:0020:0021:00

domigo

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sábado

Madrid

Segovia9.00 h. a 18.00 h. Excursão a Segovia
+ La Granja de San Ildefonso

Chegada ao aeroporto de Madrid e traslado ao alojamento
Sessão de bemvinda / jantar de bemvinda

Visita ao centro
da cidade

15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

Visita ao
Museu

Reina Sofía

Visita ao
Estádio

Santiago Bernabéu

15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

1ª semana

Visita cultural
Madrid de los Austrias

Toledo9.00 h. a 18.00 h. Excursão a Toledo

* Este programa é indicativo e pode sofrer modificações.



9:00días 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00--- 16:00 17:00 18:00 19:0020:0021:00

domigo

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sábado

Salamanca

9.00 h. a 18.00 h. Rota de caminhada
para a Serra de Madrid + atividades na Natureza

9.00 h. a 18.00 h. Excursão a Salamanca

domigo Reunião de despedida / traslado ao aeroporto 

Gymkana ao
Parque do Retiro

Jantar barbacue15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

15.00 a 19.00 h.
Aulas de EspanholAtelier de Cozinha

Visita ao Museu
do Prado

Atelier de
Flamengo

Jantar de
despedida

2ª semana

9.00 h. a 18.00 h. Excursão ao Parque de atracções de Madrid



Viajar para Toledo é viajar para o passado. Nesta excursão 

testemunharemos os vestígios deixados pelas três culturas que coexistiram 

nesta antiga cidade: a sinagoga judaica, a mesquita árabe e a catedral 

cristã. Além disso, visitaremos um workshop para aprender em primeira mão 

como as espadas são forjadas, e contemplaremos as vistas da cidade do 

ponto de vista mais famoso sobre o Tejo.

EXCURSÃO A TOLEDO

Segóvia tem um conjunto monumental declarado Patrimônio Mundial pela 

UNESCO. O seu aqueduto romano, o mais bem conservado do mundo, 

tem 166 arcos e 120 colunas. Visitaremos também o Alcázar, uma 

fortaleza-palácio que nos leva de volta a outra era. Para completar a visita, 

viajaremos para os jardins do Palácio de La Granja de São Ildefonso. Ali, as 

impressionantes fontes de influência mitológica esperam-nos e nós 

respiraremos o ar puro da serra.

EXCURSÃO A SEGÓVIA



Na pacata cidade de Salamanca encontra-se a universidade mais antiga 

de Espanha. É por isso que o ditado diz que "quem quiser saber, vá a 

Salamanca". Em cada canto da cidade há centenas de curiosidades e 

histórias para descobrir. Salamanca é também o melhor lugar para provar 

um prato de presunto Serrano, a jóia da gastronomia espanhola.

EXCURSÃO A SALAMANCA

Não há nada melhor para escapar ao calor e à azáfama de Madrid do 

que visitar a Serra localizada a noroeste da cidade. Passaremos um dia de 

caminhadas, actividades e gincanas que nos permitirão desfrutar e 

restabelecer a ligação com a natureza.

EXCURSÃO A LA SIERRA DE 
MADRID



a melhor opção 
O nosso campo de férias tem lugar numa 
residência estudantil universitária a apenas 15 
minutos de metro do centro da cidade.

NovasNovas instalações e salas inauguradas em 

Setembro de 2018 com os melhores serviços e 

comodidades para estudantes e 

acompanhantes. Quartos duplos com camas 

grandes, ar condicionado e casas de banho 

privadas no interior dos quartos. Piscina, ginásio, 

campos desportivos, solário e outros espaços 

disponíveisdisponíveis para todos os participantes. 2019 com 

os melhores serviços e comodidades para 

estudantes e acompanhantes.

Alojamento em quarto duplo ou triplo com casa 

de banho privada dentro de cada quarto e ar 

condicionado. Residências universitárias.

Todas as refeições incluídas, pequeno-almoço 

mais almoço e jantar, com um primeiro prato e 

segundo prato para escolher entre duas opções 

em cada refeição.



La obtención por parte de la escuela de esta acreditación asegura a los 
estudiantes el nivel de excelencia institucional y la calidad requerida, así 
como la mejora continua.

 Garantiza que la escuela cumple con los requisitos legales y de calidad 
exigidos por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

 Garantiza que la publicidad y el marketing que realiza la escuela es 
riguroso y cierto con respecto a la oferta que se realiza.

 Garantiza que el equipo de profesores posee los estudios y la formación 
adecuados.

  Garantiza que la escuela tiene un plan de enseñanza que facilita el 
progreso de los alumnos.

 Garantiza una información clara de precios de los cursos, condiciones y 
de los servicios complementarios.

 Garantiza que la escuela dispone de los recursos adecuados para la 
enseñanza.

¿qué garantiza la  acreditación
del Instituto Cervantes?
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