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Málaga é a capital da Costa do sol. 
Seu clima seduza muito pelos seus 

300 dias de sol por ano e uma 

temperatura meia de 18 graus.

ÉÉ uma cidade conhecida pelo seu 

potencial turístico graças suas praias 

d́areia amarela e sua variedade 

cultural.

AindaAinda assim seja uma cidade 

moderna, tem também lugares 

históricos como a Alcazaba e as 

ruínas do Gibralfaro, remanentes do 

regime mouresco . A alta catedral 

renascentista da cidade chama se 

La Manquita porque uma da suas 

torres não se terminou de construir.torres não se terminou de construir.



- 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 ao Museu Picasso, a Alcazaba, ao teatro romano, 
atelier de cozinha, flamengo e mais coisas.

- 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 Málaga encontra-se no Campus Teatinos da Universidade de Málaga 
(UMA). A poucos metros há multidão de serviços: centros esportivos, serviços sanitários, bibliotecas, 

restauração e ócio.

Perto da residência encontra-se várias paragens do autocarro e a paragem do metrô Ciudad de La 

Justicia.



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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Málaga

Granada9.00 h. a 18.00 h. Excursão a Granada

Atividades na praia

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

Visita ao centro
da cidade

Visita a Catedral

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 EspanholAlcazaba e teatro romano

1ª semanA

Visita ao Museu Picasso
15.00 a 19.00 h.
Aulas de Espanhol

4 a 18 de julho de 2021
18 de julho a 1 de agosto de 2021
1 a 15 de agosto de 2021 * Este programa é indicativo e pode sofrer modificações.





Córdoba conserva o estilo arquitetônico em multidão de 
mesquitas, sinagogas, banhos árabes e zocos que são multidão no 
centro histórico da cidade. Caminharemos pela ponte romana que 
cruza o rio guadalquivir para visitar a mesquita catedral e o bairro 
da juderia.

EXCURSÃO CÓRDOBA

Sevilha é a capital de Andaluzia, sendo uma cidade com o centro 
histórico maior de Europa. Na excursão vamos conhecer os 
principais monumentos da cidade como a Catedral e a Giralda. 
Caminharemos pelo bairro de Santa Cruz, para chegar até o 
Parque de María Luisa e conhecer a impressionante Praça de 
Espanha.

EXCURSÃO SEVILHA



A excursão visitará território britânico sem deixar a península. 
Descobriremos os lugares mais conhecidos de Gibraltar 
como a cova de São Miguel o a Ponta da Europa.

EXCURSÃO GIBRALTAR

Durante a excursão visitar-nos-emos a famosa Alhambra de 
Granada e o Generalife e a Alcazaba, símbolo da 
dominação muçulmana em Al- Andalus 

EXCURSÃO GRANADA



A MELHOR OPÇÃO
Nosso acampamento do verão tem um lugar 
numa moderna residência universitária com 
226 quartos individuais, 56 estudos individuais 

e 12 estudos duplos.

Todo tem um pequeno Office com 

microondas e refrigerador, também banho 

privativo, ar condicionado e WIFI. Os estudos,

tambémtambém tem a cozinha totalmente 

equipada.
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