
madryt
MADRYT TO MAGICZNE 
I KOSMOPOLITYCZNE 
MIEJSCE, W KTÓRYM 
ŻYCIE TOCZY SIĘ MIĘDZY 
ULICZKAMI I PLACAMI



Miasto
Madryt jest nie tylko stolicą Hiszpanii, ale 
także jej największym miastem (i drugim 
co do wielkości w Unii Europejskiej z 
liczbą ludności przekraczającą 3 mln 
mieszkańców).

Jako stolica, Madryt jest siedzibą 
kluczowych firm hiszpańskich i 
międzynarodowych. To także tutaj 
znajdują się najważniejsze muzea w 
Hiszpanii. Pomimo tego, że jest ogromną 
metropolią, Madryt to miasto bezpieczne 
i do tego oferujące szeroką gamę 
możliwości. 

Można wybrać się na spokojny spacer 
wzdłuż Paseo del Prado lub Gran Vía. 
Madryt posiada zarówno pełne historii 
uliczki, jak i nowoczesne dzielnice. Jest 

EL RETIRO TO NAJSŁYNNIEJSZY PARK W MADRYCIE. 
POSIADA NIEZLICZONĄ LICZBĘ RZEŹB I OBIEKTÓW 
ARCHITEKTONICZNYCH POWSTAŁYCH OD XVII DO 
XXI WIEKU. JEST TO MIEJSCE SPOTKAŃ DLA MŁODYCH 
LUDZI, A TAKŻE WSPANIAŁA PRZESTRZEŃ DO SPĘDZANIA 
CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU



to miejsce, w którym spotykają się 
tradycja z innowacyjnością.
Ponadto Madryt posiada bogatą ofertę 
gastronomiczną, w ramach której 
można spróbować zarówno najbardziej 
tradycyjnych, jak i awangardowych 
potraw.

Propozycja jest szeroka i zróżnicowana. 
Jeśli chodzi o transport miejski, to metro 
i sieć autobusowa pozwalają dotrzeć 
do każdego punktu miasta i odkryć 
wszystkie jego zakątki.

W tym międzynarodowym środowisku 
można spotkać studentów z całego 
świata zarówno w szkole, jak i poza nią. 
Poznasz przyjaciół z różnych krajów i 
będziesz wspominać to doświadczenie 
jako jedyne w swoim rodzaju.

GRAN VÍA NOCĄ STAJE SIĘ ALEJĄ PEŁNĄ ŚWIATEŁ I KOLORÓW, 
Z TYSIĄCAMI PRZECHODNIÓW KAŻDEGO DNIA. JEST TO JEDNO 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW MIASTA, GDZIE MIESZCZĄ SIĘ 
NAJSŁYNNIEJSZE TEATRY, SKLEPY, BARY I RESTAURACJE



program
aktywnosci w madrycie´

* Godziny podane w programie mogą ulec zmianie.
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Lekcja hiszpańskiego Wizyta po centrum historycznym Madrytu

Lekcja hiszpańskiego Wizyta kulturowa po dzielnicy ¨Madrid de los Austrias¨

Lekcja hiszpańskiego Popołudnie na basenie

Wizyta w muzeum Reina Sofía

Wizyta w Templo de Debod

Wizyta w Museo del Prado

Wizyta w Katedrze Almudena

Popołudnie na basenie

Warsztat flamenco

Pchli targ el Matadero

Konkurs gier planszowych 
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Warsztat z tworzenia masek karnawałowych
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Wieczór tematyczny Karnawał
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Lekcja hiszpańskiego

Lekcja hiszpańskiego

Wycieczka do Toledo

Wycieczka rowerowa po Parku el Retiro

Powrót 
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Trasa przez Sierra de Madrid i aktywności na świeżym powietrzu



Stolica Hiszpanii oferuje 
niekończące się atrakcje. W Szkole 
Językowej Carlos V staramy się aby 
nasi uczniowie poznali różne części 
miasta. Proponujemy kilka szlaków 
kulturowych, gdyż znajdują się tutaj 
najważniejsze muzea w całym kraju. 
Uczeń będzie miał okazję poznać 
klasyczną sztukę hiszpańską w 
Muzeum Prado oraz najbardziej 
znaną sztukę nowoczesną i 
współczesną w Muzeum Reina 
Sofía.

Dzięki swojemu centralnemu 
położeniu, jest idealnie 
skomunikowany z resztą kraju. W ten 
sposób uczeń bez problemu może 
odwiedzić miasta z ogromnym 
zapleczem kulturowym, jak Segovia, 
Toledo i Salamanka.

Wieczory również są zaplanowane 

w taki sposób, aby nasi uczniowie 
mogli się integrować i miło spędzać 
czas.

Wieczorami organizujemy gry 
i zabawy grupowe, aby nasi 
podopieczni mogli nawiązać 
kontakty i przyjaźnie, dzięki którym 
to doświadczenie stanie się 
niezapomnianym przeżyciem. 

Szkoła Językowa Carlos V organizuje 
program, który skupia się nie tylko 
na nauce hiszpańskiego, ale oferuje 
także warsztaty, wycieczki i ciekawe 
zajęcia, mające na celu naukę 
podczas zabawy. Nie zapominamy 
również o istotnej roli czasu wolnego 
i możliwości korzystania z uroków 
miasta.

Wieczorami organizujemy gry 
i zabawy grupowe, aby nasi 
podopieczni mogli nawiązać 

kontakty i przyjaźnie

Ze względu na szeroką ofertę 
rekreacyjną, Madryt jest 

bardzo atrakcyjnym miastem

 MADRYT TO MIASTO STUDENCKIE, 
W KTÓRYM DZIAŁA WIELE 
UNIWERSYTETÓW I INSTYTUCJI 
EDUKACYJNYCH, DLATEGO 
BĘDZIESZ ZAWSZE OTOCZONY 
MŁODYMI LUDŹMI I STUDENCKIM 
KLIMATEM. POMIMO BYCIA DUŻYM 
MIASTEM, MADRYT JEST PRZYJAZNY 
I GOŚCINNY DLA WSZYSTKICH. 
POCZUJESZ SIĘ TAM JAK W DOMU



Zakwaterowanie
W Szkole Językowej Carlos V oferujemy naszym uczniom zamieszkanie z hiszpańską rodziną podczas całego pobytu. 

Jeśli chcesz ćwiczyć język hiszpański i każdego dnia podnosić swój poziom, zarówno na zajęciach, jak i poza nimi, idealnym 
wariantem jest zamieszkanie z hiszpańską rodziną. Zanurz się w kulturze. Ta opcja jest wspaniała, aby móc ćwiczyć język w 
znajomym  i godnym zaufania środowisku. Ten typ zakwaterowania obejmuje różne usługi, takie jak gotowy pokój, sprzątanie, 
pranie oraz częściowe lub pełne wyżywienie. Możesz także wybrać między pokojem jednoosobowym lub dzielonym.

Nasz zespół dobiera i sprawdza, czy oferowane przez rodzinę warunki domowe są optymalne dla naszych uczniów. Adresy są 
sprawdzane na miejscu. Potwierdzamy, czy sypialnie, toalety i inne części domu mają wymaganą jakość.

Sprawdzone przez nas rodziny od lat goszczą uczniów w swoich domach. Stworzyliśmy więzy przyjaźni i zaufania, dzięki którym   
uczeń będzie czuł się podczas swojego pobytu bezpiecznie i swobodnie. Wszystkie rodziny mieszkają w pobliżu szkoły.



Akademiki współpracujące ze szkołą 
językową Carlos V oferują wszystkie 
możliwe udogodnienia dla studentów: 
szybkie Wi-Fi, sprzątanie pokoi, pralnię, 
pokój rekreacyjny, patio, taras na 
dachu, jadalnię itp.

Jest to optymalne środowisko 
do nawiązywania kontaktów 
towarzyskich i poznawania uczniów 
z innych części świata oraz tworzenia 
szerokiej sieci przyjaciół, aby 
dzielić się poglądami i wymieniać 
doświadczeniami.

Wszystkie typy zakwaterowania 
oferowane przez Escuela de Idiomas 
Carlos V, znajdują się w miejscach, 
w których sieć komunikacyjna jest 
szybko i łatwo dostępna.



NAJLEPSZE LATo W TWOIM ŻYCIU
 Wyobraź sobie obóz wakacyjny w wielkim mieście i przebywanie na co dzień w 
międzynarodowym środowisku. Będziesz miał wszystko na wyciągnięcie ręki. Madryt jest 
dobrą alternatywą, aby poznać duże miasto i zastanowić się, czy być może nie warto 
by wrócić i odbyć tutaj swoje praktyki zawodowe. Nie wahaj się i spróbuj, nie zawiedziesz 
się.

Calle de la Princesa, nº70 - 1ª Planta - 28008 – Madrid


