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Nie od dziś wiadomo, że żeby dobrze 
nauczyć się danego języka, najlepiej 
pojechać do kraju, z którego się on 
wywodzi. Pobyt w Hiszpanii umożliwi 
Ci kontakt z hiszpańskim nie tylko na 
lekcjach, ale również przez cały czas 
poza nimi.
 
Wyjazd za granicę może być stresujący, 
zwłaszcza dla młodych osób, które nigdy 
wcześniej nie podróżowały. Nie ma się 
czym martwić, ponieważ wielojęzyczny 
zespół szkoły językowej Carlos V sprawi, 
że każdy poczuje się jak w domu przy 
dodatkowej możliwości bycia całkowicie 
otoczonym kulturą Hiszpanii.

Oferujemy obozy językowe i kursy 
hiszpańskiego na różnych poziomach 
zaawansowania. Nasze kursy 
przygotowują do egzaminów językowych, 
przyszłych podróży czy studiowania za 
granicą. Znajomość języka zwiększa 
również szansę na znalezienie pracy. 
Co więcej, może być zwieńczeniem 
kursu hiszpańskiego realizowanego w 
Polsce, lub zwyczajnie alternatywą na 
wakacje poświęcone odpoczynkowi. 
Przekonajcie się sami jak można spędzić 
niezapomniany czas w Szkole Językowej 
Carlos V.
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HISZPAŃSKI
JĘZYK
Nauka języka 
hiszpańskiego to 
doskonały 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 na ścieżce 
zawodowej. W wielu państwach 
hiszpański jest językiem oficjalnym i jego 
znajomość daje wiele możliwości na 
znalezienia zatrudnienia.

• Języka hiszpańskiego używa 
się na każdym z kontynentów. W 
przypadku studiowania za granicą, 
nawiązywania międzynarodowych 
kontaktów biznesowych czy też 
podróżowania, Twoje doświadczenie 
zyska na znaczeniu, gdy będziesz w 
stanie posługiwać się płynnie językiem 
hiszpańskim.
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ludzi na świecie mówi po 
hiszpańsku

użytkowników komunikuje się za 
pomocą języka hiszpańskiego

to wkład osób hiszpańskojęzycznych 
w światowe PKB

7’5%

7’9%

6’9%

 Bardzo podobały mi się lekcje 
hiszpańskiego…były przyjemne i bardzo 
zabawne.

-Vicktor, Francja-

“ “
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każdy może zaoferować kurs językowy. my oferujemy coś więcej:

Szkoła Językowa Carlos V ma ponad 7 lat doświadczenia w nauczaniu hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego.

Możesz w 100% dostosować pobyt do swoich potrzeb.

Szkoła językowa Carlos V jest ośrodkiem akredytowanym przez Instytut Cervantesa.

Nasz wspaniały zespół pomoże Ci w sprawach administracyjnych, aby ułatwić Twój pobyt.

Nasze szkoły znajdują się w centrum bezpiecznych i dobrze skomunikowanych miast, blisko atrakcji turystycznych.
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 Bardzo podobały mi się lekcje hiszpańskiego…były przyjemne i bardzo 
zabawne.

-Cawthar, Maroko-

“ “
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• Ogromna oferta kulturowa: muzea, zabytki, 
miejsca historyczne, pałace, parki, ogrody 
i szlaki kulinarne, dzięki którym będziecie 
mogli całkowicie doświadczyć tego, co 
znaczy kultura hiszpańska.

• Sprawny transport publiczny w całym 
mieście, dzięki doskonałej sieci metra.

• Szeroki wybór głównych firm hiszpańskich 
i ważnych organizacji międzynarodowych 
umożliwia odbycie wartościowych praktyk 
zawodowych, wykorzystanie w praktyce nie 
tylko zdobytego wykształcenia, ale także 
znajomości języka hiszpańskiego.

• Madryt jest miastem wielokulturowym, w 
którym można poznać ludzi z całego świata 
którzy, podobnie jak ty, przyjeżdżają do 
Hiszpanii, aby nauczyć się hiszpańskiego. To 
wspaniała okazja, aby ćwiczyć ten język z 
ludźmi z całego świata!

Madryt, stolica Hiszpanii, szczyci się doskonałym położeniem. Stąd 
możesz odwiedzić każdą część kraju.MADRYT

       Kiedy przyjechałam, wiedziałam tylko, 
jak się przywitać i powiedzieć ,,dziękuję’’. 
Teraz widzę jak duże postępy zrobiłam.

-Manon, Francja-

“ “
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• Poznaj otwarty charakter mieszkańców i 
skosztuj tutejszej przepysznej gastronomii.

• Korzystaj z oferty turystycznej, zwiedzaj 
muzea, spędzaj czas na ulicach Sewilli i 
to wszystko bez wydawania dużej ilości 
pieniędzy!

• Spaceruj po uliczkach wpisanych na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO i 
odkryj piękno jednego z najpiękniejszych i 
najstarszych miast Hiszpanii.

• Sewilla ma znacznie tańszą ofertę 
turystyczną i gastronomiczną, niż inne 
hiszpańskie miasta.

• Koniecznie weź ze sobą okulary 
przeciwsłoneczne, ponieważ Sewilla ma 
w ciągu roku ponad 300 dni słonecznych i 
średnią temperaturę 18ºC.

• Możesz lecieć bezpośrednio do Sewilli, z 
uwagi na fakt, że jest tutaj międzynarodowe 
lotnisko. Bez problemu, możesz również 
zaplanować wypad do Kadyksu lub Malagi, 
pociągiem lub autobusem, gdyż miasta te 
znajdują się dosyć blisko. Do Madrytu zaś 
możesz wybrać się szybką koleją.

Znana hiszpańska piosenka mówi: “Sewilla ma wyjątkowy kolor...”, i jest to 
prawda! Słońce, zapach kwiatu pomarańczy, błękitne niebo, piękne uliczki, 
budynki w odcieniach bieli, czynią z Sewilli klejnot południa.sewilla

     Sewilla jest przepiękna, a jej Katedra 
robi wrażenie.. nie będziesz się tutaj 
nudził.
-Stefano, Włochy-

“ “



• Najbardziej kosmopolityczne miasto na 
południu Hiszpanii, dzięki dużej liczbie 
turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżają w 
poszukiwaniu słońca i ciepłych plaż.

• Malaga jest bardzo dobrze skomunikowana, 
jeśli chodzi o loty międzynarodowe. Stąd 
możesz też bez problemu przetransportować 
się do innych miast Andaluzji, dzięki sieci 
szybkich pociągów.

• Otwartość i życzliwość mieszkańców Malagi 
sprawi, że poczujesz się jak w domu.

• Skosztujesz tapas na ulicach miasta, a przy 
okazji poznasz historyczne dziedzictwo Malagi.

• Miasto doskonale łączy styl klasyczny z 
nowoczesnym i oferuje ciekawe alternatywy 
spędzenia czasu wolnego. Centrum Malagi 
jest pełne atrakcji turystycznych, co sprawia, 
że zwiedzanie miasta będzie niesamowitym 
doświadczeniem.

• Plaża Malagi oferuje długie spacery, podczas 
których można podziwiać piękne krajobrazy, 
urocze ulice i doświadczać życia nad Morzem 
Śródziemnym.

Malaga, położona na wybrzeżu Costa del Sol, jest miejscem dla tych, 
którzy kochają zarówno morze, jak i góry.malaga
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       Hiszpanie są bardzo otwarci i to 
właśnie najbardziej podoba mi się w 
hiszpańskiej mentalności.

-Jasmin, Niemcy-

“ “
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kursy
KURS INTENSYWNY
Ucz się hiszpańskiego 
w sposób intensywny, 4 
godziny zajęć dziennie, od 

poniedziałku do piątku. Ten kurs jest skierowany do osób, 
które chcą nauczyć się języka hiszpańskiego na dowolnym 
poziomie, od A1 do C2, i dla wszystkich grup wiekowych. 
Zajęcia opierają się na rozwijaniu 4 umiejętności i skupione 
są na komunikacji. Grupy tworzy maksymalnie 10 uczniów, 
aby efekty nauczania były większe. Uczniowie mogą 
dołączyć do programu w dowolnym tygodniu w ciągu 
roku.

KURS 
PRZYGOTOWUJĄCY 
DO DELE
Przygotuj się z 
nami do każdego 

poziomu egzaminu DELE w ciągu 2 intensywnych 
tygodni przed egzaminem. Tygodnie praktycznej nauki, 
podczas których poznasz strukturę egzaminu i główne 
strategie, które pozwolą Ci zmierzyć się z egzaminem 
i z powodzeniem zagwarantują certyfikat znajomości 
hiszpańskiego. Zajęcia trwające 2,5 godziny skupiają się 
na ćwiczeniu umiejętności językowych wymaganych w 
każdym z 4 testów egzaminacyjnych. Grupy są małe, aby 
efektywniej wykorzystać czas. Kursy te są przeznaczone dla 
dowolnego poziomu egzaminu DELE.
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KURS DŁUGOTERMINOWY
Długoterminowy kurs języka 
hiszpańskiego, obejmujący 
20 sesji tygodniowo, jest 

przeznaczony dla uczniów i przyszłych studentów, którzy chcą 
poprawić poziom znajomości języka hiszpańskiego, aby dostać 
się do szkoły wyższej, na uniwersytet czy do innych oficjalnych 
instytucji edukacyjnych w Hiszpanii. Kurs ten umożliwia 
pomyślne przystąpienie do egzaminu wstępnego oraz zdanie 
wszystkich egzaminów z języka hiszpańskiego wymaganych 
do kontynuowania studiów w Hiszpanii. Grupy liczą mniej niż 
10 uczniów, a sale lekcyjne wyposażone są w najnowszy sprzęt 
zapewniający odpowiednie warunki do nauki. Osoby spoza Unii 
Europejskiej, które potrzebują wizy, aby móc dostać się na studia, 
otrzymają wsparcie ze strony profesjonalnego i wielojęzycznego 
zespołu, który zajmie się formalnościami związanymi z tego typu 
dokumentacją.

PROGRAM WAKACYJNY
Program stworzony jest z myślą o 
młodzieży, aby mogła wykorzystać 
letnie miesiące. Program wakacyjny 

można realizować w Sewilli, Maladze i Madrycie. W trakcie 
2-tygodniowego pobytu w Hiszpanii uczniowie będą mieli 
lekcje języka hiszpańskiego wraz z planem zajęć rekreacyjnych i 
bogatym programem kulturowym.

GRUPY SZKOLNE
Program zaplanowany z myślą 
o całkowitym zanurzeniu w 
języku i kulturze hiszpańskiej, 

dla grup uczniów w wieku od 14 lat oraz ich nauczycieli, którzy 
chcą spędzić tydzień lub więcej w Hiszpanii w celu nauki lub 
doskonalenia języka hiszpańskiego, odbyć staż w zagranicznej 
firmie, aby zdobyć międzynarodowe doświadczenie i zwiększyć 
biegłość językową czy odwiedzić placówki edukacyjne i móc 
zobaczyć różnego rodzaju warsztaty.
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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

W Sewilli, Szkoła Językowa Carlosa V, Centrum 
Akredytowane przez Instytut Cervantesa.  
 
W Maladze, Szkoła Hiszpańska Olé Olé, Centrum 
Akredytowane przez Instytut Cervantesa.  
 
W Madrycie Akademia Paraninfo, Centrum 
Akredytowane przez Instytut Cervantesa.

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

CENTRUM AKREDYTOWANYM PRZEZ

INSTYTUT 
CERVANTESA

JESTEŚMY 

14
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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 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.

Dlaczego warto wybrać szkołę 
akredytowaną przez Instytut Cervantesa?
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Zakwaterowanie

Szkoła ma do zaoferowania kursy różnego typu, od zwykłych kursów 
trwających 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.

Nauczanie języka hiszpańskiego

Dysponujemy szeroką ofertą mieszkaniową. Są to mieszkania sprawdzone i 
komfortowe, zarówno w domach hiszpańskich rodzin, jak i w akademikach 
studenckich lub w mieszkaniach współdzielonych z pokojami indywidualnymi 
oraz dwuosobowymi.

Transport

Praktyki zawodowe w firmach oraz szkolenia

Uczniowie podczas swojego pobytu w Sewilli mogą liczyć na naszą pomoc 
w kwestii transferu oraz wskazówki dotyczące korzystania z komunikacji 
miejskiej. Ponadto zajmujemy się również zapewnieniem środków transportu 
niezbędnych 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 towarzyszeniem uczniom w sytuacji konieczności 
odbycia rozmowy z hiszpańskim pracodawcą.

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

Na takie szkolenie składają się wizyty w firmach oraz placówkach 
edukacyjnych, a także w innych miejscach o sektorze powiązanym z profilem 
zawodowym przybywającej grupy.

co mamy w SWOJEJ OFERCIE
1

2

3
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Program kulturalny

Wstęp na uniwersytet

Wiza
Jeśli mieszkasz w kraju spoza Unii Europejskiej i potrzebujesz wizy, aby móc uczyć 
się hiszpańskiego w Hiszpanii przez dłuższy lub krótszy okres czasu, nie martw się, 
międzynarodowy zespół Szkoły Językowej Carlos V zorganizuje wszystko tak, 
abyś nie musiał się o nic martwić.

Hiszpania to kraj wyróżniający się ogromną ofertą kulturową. Podczas pobytu 
uczniów i ich opiekuna, nasza Szkoła organizuje codzienne aktywności 
kulturowe, takie jak zwiedzanie muzeów i lokalnych zabytków.

Szkoła Językowa Carlos V oferuje swoim uczniom możliwość przygotowania 
się do testów biegłości językowej, niezbędnych do dostania się na hiszpańskie 
uczelnie.

Zarządzanie procedurami niezbędnymi, aby studenci zagraniczni mogli dostać 
na uniwersytet odbywa się za pośrednictwem UNEDassis.

Mentorowanie i opieka

Wymiana kulturowa

Testy poziomujące i egzaminy oficjalne

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

Nasze stosunki z uczelniami, centrami edukacyjnymi oraz szkołami, pozwalają 
skontaktować zagranicznych uczniów z lokalnymi w celu umożliwienia im 
dzielenia się wiedzą i wymianą doświadczeń.

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



Co tydzień, Szkoła Językowa Carlos V oferuje 
zróżnicowany program zajęć, które poza poznaniem 
języka, umożliwią także poznanie miasta i kultury 
hiszpańskiej.

Hiszpania jest krajem z wielowiekową historią, bogatą ofertą 
turystyczną oraz kulturową. Ponadto słynie ze znakomitej 
gastronomii.

Zwiedzanie miasta rowerem, rejs statkiem, zajęcia sportowe 
to tylko kilka z wielu propozycji zajęć popołudniowych dla 
naszych uczniów.

Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie tańca flamenco, 
warsztatach dotyczących hiszpańskiej kuchni. Wszystko to, 
jeszcze bardziej zbliży ucznia do kultury Hiszpanii.

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

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 podczas pobytu.

zajĘcia

ZWIEDZANIE

ZAJĘCIA
poPOŁUDNIOWE

WARSZTATY

WYCIECZKI

WYMIANA 
UCZNIOWSKA

     Uwielbiam Sewillę. Można tutaj zobaczyć zarówno 
wielowiekowe zabytki, jak i nowoczesną architekturę. Jestem 
bardzo zadowolona, że mogę tu być.

-Adrianna, Polska-

“ “
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Reinaldo (Brazylia)

WEI KAI (Chiny)

Danielle (Włochy)

Carina (Niemcy)

Michelle (austria)

Przez trzy tygodnie uczestniczyłem w intensywnym kursie języka hiszpańskiego, a moje doświadczenia ze 
szkołą były bardzo dobre. Przede wszystkim struktura szkoły i zakwaterowanie były doskonałe. 

Zajęcia były super, a sposób przekazywania wiedzy bardzo motywujący dla uczniów.... Dla mnie było to 
bardzo satysfakcjonujące doświadczenie.

Szkoła językowa Carlos V jest szkołą certyfikowaną przez Instytut Cervantesa o wysokim stopniu 
profesjonalizmu i ze wspaniałym zespołem doświadczonych nauczycieli, którzy sprawiają, że nauka 
języka hiszpańskiego jest przyjemna i zabawna.

Po raz pierwszy przyjechałam do Sewilli na dłużej. Moje wrażenie można streścić hiszpańskim 
powiedzeniem: Sevilla enamora - czyli w Sewilli można się zakochać. Jej mieszkańcy są bardzo 
przyjaźni i pomocni. Miasto jest czyste i choć jest tu mnóstwo turystów, wszystko jest bardzo dobrze 
zorganizowane, nawet transport. Jest idealnie.

Dla mnie Sewilla jest wspaniałym miastem... jest tu tyle rzeczy do zobaczenia, do przeżycia... jest tyle 
zabytków... Najbardziej podobało mi się to, że mogliśmy szczegółowo zapoznać się z miastem. Polecam 
to doświadczenie każdemu, ponieważ można poprawić swoje umiejętności językowe, poznać kulturę 
kraju, zobaczyć, w jaki sposób ludzie tutaj pracują i żyją… osobiście uważam, że to doświadczenie jest 
bardzo wzbogacające.

Przyjechałam na miesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+ do Szkoły Językowej Carlos V. 
Moje doświadczenie było niesamowite. Pokochałam to miejsce od pierwszej chwili... Zakochałam się 
w mieście i polubiłam firmę, w której odbywałam praktyki, bardzo szybko się zintegrowałam. Uwielbiam 
to miasto, ludzi, kulturę, jedzenie...Wszystko mi się tutaj podoba.

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“
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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 zrealizowania 
projektu, takimi jak porozumienia w sprawie szkolenia i 
kształcenia, listy intencyjne, Europassy etc.

Organizujemy praktyki i wizyty w najważniejszych firmach 
danego sektora. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 
firmami.

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

PIC: 923813548 



SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
Kursy języka hiszpańskiego dostosowane są do potrzeb konkretnej grupy lub projektu. Jako centrum z akredytacją Instytutu 
Cervantesa gwarantujemy najwyższy poziom naszych usług..

Zajmujemy się organizacją zakwaterowania dla uczniów i nauczycieli. W zależności od preferencji, oferujemy mieszkanie z 
rodzinami hiszpańskimi, w akademikach lub w mieszkaniach współdzielonych. Zapewniamy także transport z/i na lotnisko,
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 kulturowych dla uczniów i nauczycieli dostosowujemy do potrzeb danej grupy.

24 godzinna opieka, 7 dni w tygodniu przez międzynarodowy zespół profesjonalistów.

Doświadczenie współpracy z grupami z ponad 20 krajów.
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ZAKWATEROWANIE
Jesteśmy czymś więcej niż tylko szkołą językową, oferujemy naszym uczniom różne alternatywy zakwaterowania. Zostało ono 
sprawdzone przez nasz zespół, aby zapewnić naszym uczniom komfortowe i wygodne warunki.

Od lat pracujemy z oferowanymi przez nas miejscami noclegowymi, dlatego nawiązaliśmy więzi oparte na wzajemnym 
zaufaniu i profesjonalizmie. Wierzymy, że są one odpowiednie dla naszych uczniów i pozwolą im poczuć się jak w domu.

Szkoła językowa Carlos V dysponuje szeroką gamą opcji 
zakwaterowania podczas pobytu w Sewilli, Maladze i Madrycie
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U hiszpańskiej rodziny
Uczeń przeżyje wyjątkowe doświadczenie, 
ponieważ codziennie będzie zanurzony w 
kulturze hiszpańskiej. Jest to świetna okazja, 
żeby poćwiczyć język w znanym, komfortowym 
i godnym zaufania środowisku.

Nasz profesjonalny zespół wybiera i sprawdza, 
aby warunki oferowane przez rodzinę były 
korzystne dla naszych uczniów. Mieszkania są 
sprawdzane na miejscu, aby potwierdzić, że 
sypialnie, toalety i inne części domu są zgodne z 
wymaganą jakością. 

Wybierane rodziny goszczą naszych uczniów 
od lat. Przez ten czas zbudowaliśmy z nimi więzy 
przyjaźni i zaufania, co gwarantuje, że dzięki 
miłej i bezpiecznej atmosferze uczeń będzie 
czuł się jak w domu.

Rodziny goszczące są również sprawdzane, 
abyśmy mieli pewność, że uczeń będzie w 
dobrych rękach podczas pobytu. Wszystkie 
rodziny mieszkają w pobliżu szkoły, dlatego nasi 
uczniowie mogą przemieszczać się pieszo.

W ramach tej opcji zakwaterowania uczniowie 
mają do dyspozycji kilka alternatyw. Mogą 
zdecydować czy chcą mieszkać w pokoju 
jedno lub dwuosobowym. Mogą również 
wybrać między zakwaterowaniem z pełnym i 
częściowym wyżywieniem. Zakwaterowanie u 
rodziny goszczącej obejmuje sprzątanie i pranie.
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Akademiki studenckie
Rezydencje studenckie współpracujące ze Szkołą Językową 
Carlos V posiadają wszelkie udogodnienia: szybkie WIFI, 
sprzątanie pokoi, pralnia, pokój rekreacyjny, patio, taras na 
dachu, jadalnia itp.

Jest to ciekawa opcja na nawiązanie nowych znajomości, 
poznanie młodych osób z innych części świata, a także 

zdobywanie przyjaźni i dzielenie się doświadczeniem i 
światopoglądem. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich typów zakwaterowania 
w Szkole Językowej Carlos V, akademiki są usytuowane 
w miejscach, gdzie sieć komunikacyjna jest szybko i łatwo 
dostępna.
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Mieszkanie współdzielone
Młodzież będzie mogła dzielić mieszkanie z innymi 
uczniami szkoły, nauczycielami lub właścicielami 
mieszkania, którzy udostępniają pokoje indywidualne 
lub dwuosobowe ze wspólną lub prywatną łazienką. 
Główną zaletą tego typu zakwaterowania jest to, 
że uczestnik będzie miał swobodę i niezależność 
czasową.

Oferowane przez nas mieszkania zostały 
wyselekcjonowane spośród wielu, są komfortowe 
i wygodne. To na czym nam zależy, jest to, aby nasi 
uczniowie wybierający tę opcję zakwaterowania, czuli 
się tam jak w domu. 

Każda część mieszkania została sprawdzona przez 
nasz zespół, aby mieć pewność, że młodzież
będzie czuć się tam komfortowo. Oferowane 
apartamenty zazwyczaj znajdują się w pobliżu Szkoły. 
W przeciwnym razie, nasz zespół zapewnia, że są one 
dobrze skomunikowane z transportem publicznym. 
Lokalizacja jest korzystna i zawsze w pobliżu przystanku 
autobusowego lub metra
.
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Hostel
Specjalnie dla grup uczniów, aby wszyscy 
mogli mieszkać razem. Opcja zarówno dla 
małych, jak i dużych grup, gdzie będą mogli 
mieszkać w pokojach 4, 6, 8 lub 10 osobowych, 
z prywatnymi lub wspólnymi łazienkami oraz 
udogodnieniami takimi jak wspólna kuchnia i 
salon.

Hostele to idealna opcja dla grupy. To dobry 
pomysł nie tylko, żeby poznać uczniów innych 
narodowości, ale także do zbliżenia się do 
swoich kolegów na co dzień.

Hostele, w których przebywają uczniowie 
Szkoły Językowej Carlos V znajdują się blisko 
sieci metra i przystanków autobusowych, 
tak aby nasi podopieczni mogli z łatwością 
przyjechać do naszego ośrodka.

Ten rodzaj zakwaterowanie posiada wszystkie 
udogodnienia niezbędne, aby poczuć się 
w domu. Dodatkowo usługa ta obejmuje 
sprzątanie, pranie i śniadanie.

Osoby zainteresowane tym wariantem 
zakwaterowania, mogą poprosić o 
indywidualną wycenę, ponieważ jest to opcja, 
która dostosowuje się do każdego budżetu.

Jak w przypadku wszystkich typów 
zakwaterowania które oferujemy, nasz zespół 
odwiedził i zweryfikował, że każde z miejsc 
oferuje komfort i przyjazną atmosferę.
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LOKALIZACJA

Szkoła w Sewilli, mieszcząca się niedaleko dzielnicy 
Triana, jest położona 10 minut spacerem od 
zabytkowego centrum miasta, w którym można 
podziwiać zabytki i miejsca o dużym znaczeniu 
artystycznym i kulturowym. Szkoła mieści się w 
nowoczesnym budynku i wyposażona jest w 
przestronne, w pełni wyposażone sale lekcyjne.

W Maladze nasza Szkoła znajduje się zaledwie 15 
minut spacerem od Starego Miasta i plaży. W pobliżu 
znajduje się dużo sklepów, barów i restauracji. 
Jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, dzięki 
rewelacyjnej sieci komunikacji miejskiej. Szkoła 
znajduje się też blisko uniwersytetów i miejsc o dużym 
znaczeniu kulturowym, artystycznym i historycznym.

Poprzez nasze porozumienie LINGUAES, Szkoła 
w Madrycie znajduje się w samym sercu stolicy 
Hiszpanii, z łatwo dostępnymi licznymi liniami 
metra i autobusowymi. Mieści się w pobliżu 
wielu atrakcji turystycznych, muzeów, sklepów, 
restauracji i wszelkiego rodzaju usług, których mogą 
potrzebować uczniowie. 

Wszystkie miasta cechują się dużym 
bezpieczeństwem i przystępnością.

Szkoła językowa Carlos V w 
Sewilli, Maladze i Madrycie, 
znajduje się w samym centrum 
i jest dobrze skomunikowana 
z resztą miasta, dzięki sieci 
transportu publicznego.
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sewilla
25 miejsc

Catedral de Sevilla1

1
2

5

3

6

8

9

10
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15
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17

18

19 20
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22

23

24
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4

Reales Alcázares2

Jardines del Alcázar3

Archivo de Indias4

Ayuntamiento5

El Salvador6

Atarazanas7

Teatro Maestranza8

Torre del Oro9

Plaza de Toros10

Universidad11

Casino de la Exposición12

Costurero de la Reina13

Plaza de España14

Plaza del Cabildo15

Museo de Carruajes16

Puente de Triana17

Mercado de Triana18

Capilla de los Marineros19

Iglesia de Santa Ana20

“La Anselma” Flamenco21

Barrio de Triana22

Academia de Flamenco23

Parque de Maria Luisa24

Barrio de Santa Cruz25
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madryt
25 miejsc

M. N. de Ciencias Naturales1

Estadio Santiago Bernabeu2

Paseo de la Castellana3

Parque del Retiro4

Puerta de Alcalá5

Las Ventas (Plaza de Toros)6

Río Manzanares7

Museo Sorolla8

Universidad Complutense9

Palacio de la Moncloa10

Plaza de España11

Barrio de Salamanca12

Barrio de Chamartín13

Museo de América14

Palacio Real de Madrid15

Palacio de Cristal16
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22
2320
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7
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10
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12

11

14

15

21

24

25

8

La Almudena (Catedral)17

Plaza Mayor18

M. Arqueológico Nacional19

Plaza de Cibeles20

Palacio de Liria21

Museo Nacional del Prado22

Museo N. Thyssen-Bornemisza23

Parque del Oeste24

Barrio de Chamberí25
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malaga
25 miejsc

Catedral de la Encarnación1

1
24

10 12
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25
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20

21

5

9 6

7

8
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Parque de Malaga2

Mercado Central Atarazanas3

Barrio de Soho4

Plaza de Toros vieja5

Puerto de Málaga6

Playa de la Malagueta7

La Farola de Malaga8

Jardín de la Abadía9

Museo Picasso de Málaga10

Plaza de la Merced11

Teatro Romano de Málaga12

Teatro Cervantes13

Museo del Vidrio y Cristal14

Jardines Picasso15

Museo Carmen Thyssen16

Museo Casa Natal de Picasso17

Palmeral de las Sorpresas18

Centro Histórico19

La Aurora20

Castillo de Gibralfaro21

Alcazaba22

Museo de Málaga23

Calle Larios24

Ayuntamiento de Málaga25
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SEWILLA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 - Sevilla

MADRYT
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 - Madrid

hola@idiomascarlosv.com | (+34) 910 051 111

MALAGA
Avda. de Andalucía, nº 27

1ª Planta
29006 - Málaga


