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sevilla

Nomeada como patrimônio mundial 
pela UNESCO, Sevilha é uma das 
cidades mais belas e antigas da 
Espanha. Tem um clima imbatível 
com mais de 300 dias de sol por ano 

e uma temperatura média de 18 

graus.

TemTem uma lista interminável de 

impressionantes monumentos, 

parques e eventos que querem ser 

descobertos por você, 

apresentando uma oferta turística e 

gastronômica muito mais barata 

que outras cidades espanholas.



- 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 festa flamenca de despedida

- Atelier de flamengo e atelier de cozinha

-- Visita a o parque de atrações “Isla Mágica”, Acuario de 
Sevilha e ruta de kayak pelo Guadalquivir

- 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

O programa permite realizar uma prova final para certificar o nível de espanhol obtido.
As taças da prova não estão incluídas,  deveria-se somar o preço 75 € para ter o direito à prova SIELE, do 
Instituto Cervantes.



A escola de idiomas Carlos V em Sevilha, é uma escola de idiomas com o reconhecimento do Instituto Cervantes, oferecemos 
cursos de espanhol em Espanha, férias formativas, cursos de idiomas e cursos intensivos de espanhol em Sevilha para as 

pessoas de todas as idades.

 

AA 5 minutos do centro histórico de Sevilha e perto do Bairro de Triana. A 5 minutos del Centro Histórico de Sevilla y junto al 

Barrio de Triana, A Escola encuentra-se em um lugar residencial no turístico mais muito bem comunicado. O Bairro tem 

acesso para todas as necessidades sem necessidade de meios do transporte: lojas, comércios, supermercados, clubes 

esportivos, gyms etc...



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.
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domigo

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sábado

Sevilla

9.00 h. a 18.00 h. Excurçao a Cádiz

Atividade na Cartuja

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

Visita ao centro
da cidade

Visita ao Real Alcázar

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 Espanhol

Actividad en
la Cartuja
Kayak

1ª semanA

Visita a la Catedral 15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

* Este programa é indicativo e pode sofrer modificações.





Córdoba conserva o estilo arquitetónico em multitud de mesquitas, 
sinagogas, banhos e souks que abundam por seu casco antigo.  
Caminharemos pelo ponte romano que cruza o Guadalquivir para 
visitar a Mesquita Catedral e o bairro da Judería.

EXCURÇÃO A CÓRDOBA

Situada no sul da Península Ibérica, Cádiz é conhecida 
popularmente como “A Tacita de Plata”. Presume da história, 
sendo a cidade mais antiga de Europa occidental, com restos 
arqueológicos que datan de mais de 3100 anos.

DuranteDurante a excursão, visitaremos-nos os vestígios desse passado 
resumidos em seus numerosos monumentos, praças e jardins que 
alberga o casco antigo da cidade, completando o dia com 
atividades na praia.

EXCURÇÃO A  CÁDIZ



Trata-se de uma excursão do território britânico sem 
abandonar a península. Descobriremos os lugares mais 
famosos de Gibraltar, como a caverna de São Miguel ou a 
Ponta de Europa.

EXCURÇÃO A GIBRALTAR

Durante a excursão visitaremos-nos a casa museo de Juan 
Ramón Jiménez em Moguer. Também o Museu das tres 
Carabelas e depois  visitaremos o Monastério da Rábida em 
Palos da Fronteira.  Desde alí saímos para a Praia de 
Mazagón donde almoçaremos-nos antes de regresar 
visitando a Aldea do Rocío. 

EXCURÇÃO A HUELVA



a melhor opção 
Nosso acampamento de verão 
desenvolve-se em nossa recém estreada 
residência universitária de estudantes que se 
encontra só a 10 minutos de ônibus e 15 

minutos caminhando do centro da cidade.

InstalaçõesInstalações e quartos completamente novos 

inaugurados em Setembro de 2019 com os 

melhores serviços e comodidades para os 

alunos e acompanhantes. 

Alojamento em  quarto duplo ou triplo com 

banho privado dentro de cada quarto e ar 

condicionado. Residências universitárias.

TodasTodas as refeições incluídas, 

pequeno-almoço mais almoço e jantar, com 

um primeiro prato e segundo prato para 

escolher entre duas opções em cada 

reifeção.



A obtenção deste credenciamento pela escola garante aos alunos o nível 
de excelência institucional e a qualidade exigida, bem como a melhoria 
contínua.

 Garante que a escola cumpre os requisitos legais e de qualidade exigidos 
pelo Instituto Cervantes para o ensino do espanhol como língua estrangeira.

 Garante que a publicidade e o marketing realizados pela escola são 
rigorosos e verdadeiros no que diz respeito à oferta que é feita.

 Garante que a equipe de ensino tenha os estudos e treinamento 
adequados.

  Garante que a escola tenha um plano de ensino que facilite o progresso 
do aluno.

 Garante informações claras sobre preços de cursos, condições e serviços 
complementares.

 Garante que a escola tenha recursos adequados para o ensino.

¿Por que escolher uma escola credenciada
pelo Instituto Cervantes?



SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B · 1ª Planta | 41011 de Sevilla
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