
Malaga
POBYT W MALADZE TO
WSPANIAŁE 
DOŚWIADCZENIE,
POMIĘDZY PLAŻĄ I ULICAMI 
PEŁNYMI SEKRETÓW



miasto
Malaga to stolica Costa del Sol, w 
południowej Hiszpanii. Jest drugim, po 
Sewilli, największym miastem Andaluzji. 
Słońce świeci tutaj przez większość dni w 
roku, a ciepłe, piaszczyste plaże nadają 
uroku temu miejscu.

Miasto ma do zaoferowania wiele 
historycznych zakątków, które przeniosą 
nas do innych epok i czasów. Do 
najbardziej znanych należą Alcazaba, 
zamek Gibralfaro czy Katedra, znajdujące 
się w centrum miasta. Warto też dodać, 
że Malaga to miasto, gdzie urodził się 
Pablo Picasso.

Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które nie 
lubią spędzać zbyt dużo czasu na plaży, 
w Maladze możesz cieszyć się również 
górami.
 
Jeśli chodzi o gastronomię, miasto oferuje 
typowo andaluzyjską kuchnię i można 
tu skosztować najsłynniejsze dla tego 
regionu dania.

Malaga to miasto bogate w ofertę 

KATEDRA W MALADZE MA INTRYGUJĄCĄ HISTORIĘ 
I ZNANA JEST JAKO „LA MANQUILLA”, PONIEWAŻ 
JEDNA Z JEJ DWÓCH WIEŻ NIE JEST UKOŃCZONA. 
UZNAWANA JEST ZA KLEJNOT RENESANSU. WĄSKIE 
ULICZKI  PEŁNE KWIATÓW SPRAWIĄ, ŻE PRZEMIERZAJĄC 
CENTRUM MIASTA COFNIESZ SIĘ DO PRZESZŁOŚCI



kulturową. Znajdują się tutaj muzea, 
teatry, kina, grane są również koncerty 
plenerowe, to wszystko, aby móc cieszyć 
się miastem w czasie wolnym.

Palmy, błękitne niebo i tropikalny 
krajobraz Malagi sprawią, że 
zapamiętasz ten wyjazd na całe życie. 
To może być niezapomniane lato, a 
wspaniałe wspomnienia powrócą za 
każdym razem, gdy spojrzysz na zdjęcia. 

Hiszpania jest krajem bezpiecznym. 
Tętniące życie nocne hiszpańskich 
miast, wypełnione bary oraz rodziny 
spacerujące do późnych godzin, to 
jedne z czynników, które sprawiają, że 
możemy czuć się tutaj bezpiecznie.

PLAŻE MALAGI SĄ PIASZCZYSTE I UROKLIWE. LATEM, PRZYJEMNA TEMPERATURA WODY ZACHĘCA DO 
KORZYSTANIA Z KĄPIELI MORSKICH. OPRÓCZ TEGO PRZY PLAŻY ZNAJDZIEMY RÓWNIEŻ PROMENADĘ 
Z BARAMI I RESTAURACJAMI. JEST TO PRZYJEMNA FORMA NA SPĘDZANIE LETNICH WIECZORÓW



program
zajęęcia w maladze

* Godziny podane w programie mogą ulec zmianie.
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Malaga jest miastem nadmorskim, zatem niektóre zajęcia są 
przeprowadzane na plaży, tak aby można było cieszyć się pięknymi 
widokami, a także przebywać na świeżym powietrzu.

Będą mieć również okazję doświadczenia zwyczajów kulinarnych i 
muzycznych, po to, aby poznając kulturę hiszpańską, móc przy tym dobrze 
się bawić. Pomyśleliśmy także o różnych zajęciach rekreacyjnych, takich 
jak taniec, karaoke, noc kostiumowa... 

Malaga to miasto o bogatym dziedzictwie kulturowym, artystycznym i 
historycznym. Będziecie mogli odwiedzić najbardziej charakterystyczne 
miejsca, takie jak Alcazaba, Teatr Rzymski czy Muzeum Picassa.

Weekendy zazwyczają służą do odwiedzania nowych miejsc.  Oferujemy 
wycieczki do miast takich jak Kordoba, Granada i Sewilla. Przygotuj swój 
telefon i uwiecznij piękne miejsca!

Nasi podopieczni, oprócz poznania miasta o bogatym 
dziedzictwie kulturowym, artystycznym i historycznym, będą 

mogli skorzystać z pełnego programu wypoczynku

OBOZY LETNIE TO ŚWIETNA OPCJA NA POZNANIE 
LUDZI Z CAŁEGO ŚWIATA. PRZYJAŹNIE ZAWARTE, DZIĘKI 
KOMUNIKOWANIU SIĘ PO HISZPAŃSKU, TO WSPOMNIENIA 
NA DŁUGIE LATA. WIELU Z NASZYCH UCZNIÓW UTRZYMUJE 
KONTAKT Z KOLEGAMI POZNANYMI NA OBOZACH 
LETNICH, NAWET PO POWROCIE DO SWOJEGO 
RODZIMEGO KRAJU.



Zakwaterowanie
Zależy nam, aby Twój pobyt w Maladze był przyjemny 
i komfortowy. Nasi uczniowie mieszkać będą w 
akademiku dla studentów, znajdującym się w centrum 
kampusu Uniwersytetu w Maladze. Nowoczesna 
rezydencja położona jest w świetnej lokalizacji. 

Dysponuje wieloma usługami, tak abyś mógł dobrze 
wykorzystać czas nauki i odpoczynku.

Pokoje mogą być jedno lub dwuosobowe. Zostały zaprojektowane 
tak, aby można było poczuć się w nich jak w domu. Wszystkie 
posiadają łazienkę, małe biuro i kuchenkę mikrofalową.

Kampus uniwersytecki to bezpieczne miejsce, znajdujące się blisko 
wydziałów. Spacer do centrum miasta zajmuje około 10 minut, zaś 
do plaży około 20 minut. Rezydencja jest połączona z całym miastem 
dzięki doskonałej sieci komunikacji miejskiej, takiej jak metro i autobus. 
Malaga to miasto pełne życia i witalności dzięki wspaniałemu 



klimatowi i przyjaznej atmosferze, 
jaką tworzą jej mieszkańcy. To będzie 
niezapomniane przeżycie.

Wyobraź sobie, że spędzasz lato 
w mieście z dostępem do plaży, 
niekończącym się słońcem, 
możliwością nauki hiszpańskiego 
oraz zajęciami na świeżym powietrzu. 
Przebywanie w międzynarodowym  
środowisku i poznawanie ludzi z 
całego świata. To wszystko możesz 
przeżyć właśnie w Maladze.



Najlepsze LATo w twoim życiu
Wyobraź sobie, że spędzasz lato w mieście z dostępem do plaży, niekończącym się 
słońcem, możliwością nauki hiszpańskiego oraz zajęciami na świeżym powietrzu. 
Przebywanie w międzynarodowym  środowisku i poznawanie ludzi z całego świata. To 
wszystko możesz przeżyć właśnie w Maladze.

Avda. de Andalucía 27, 1ª planta, 29006, Málaga


