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aprender
viajar
conhecer

Viver na Espanha é a forma mais eficaz 
e rápida para aprender espanhol. Aqui 
pode aprender espanhol dentro e 
fora das aulas com professores nativos 
qualificados da forma mais natural e 
divertida; não só vai aprender a língua, 
também estará imerso na cultura 
espanhola.

Também vai contar com a ajuda de um 
equipe de profissionais multilíngue que 
vão organizar a sua estadia e farão de 

ela a sua casa. Na escola de Idiomas 
Carlos V oferecemos estadias linguísticas 
e aulas de espanhol para todos os níveis.

Connosco pode preparar a prova 
DELE, realizar uma estadia lingüística, 
conhecer a Espanha enquanto aprende 
espanhol e, acima de tudo, vive uma 
experiência que não vai esquecer da 
mão da Escola de Idiomas Carlos V.

3



escola de espanhol

espanhola
língua
Estudar espanhol é 
sempre uma opção 
que vai te diferenciar

• O espanhol é a segunda língua mais 
usada no mundo, depois da língua chinês 
mandarim assim como a segunda língua 
mais falada dos EEUU.

• Você tem espírito de viajar? O 
espanhol é a língua oficial em muitos 
países, conhecer o idioma é bom para 
viajar e descobrir lugares.

• Se falas espanhol terá mais saídas 
profissionais, é uma língua muito usada 
nos negócios, nas relações internacionais 
e nos empregos relacionados com o setor 
serviços.
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no mundo

na internet

na economía

segunda
língua mais usada do mundo

terça 
mais usada na internet

terça 
língua mais usada nos negócios

da comunidade mundial usa 
o espanhol para se comunicar 
dos usuários

dos usuários eles se comunicam 
em espanhol

é a contribuição do Falantes de 
espanhol para PIB mundial

7’5%

7’9%

6’9%

 Gostei muito das aulas de espanhol que 
tivemos... muito agradáveis   e divertidas.

-Vicktor, Francia-

“ “
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pessoas
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escola de espanhol

Qualquer pessoa pode oferecer cursos de idiomas.
Nós oferecemos mais:

A Escola de Idiomas Carlos V tem mais de 7 anos de experiência no ensino de espanhol, inglês e alemão.

Você pode personalizar sua estadia 100% e adaptá-la às suas necessidades.

A escola Carlos V é acreditada pelo instituto Cervantes para ensinar espanhol.

A nossa magnífica equipa irá ajudá-lo com os procedimentos administrativos para facilitar a sua estadia na nossa 
escola.

Nossas escolas estão localizadas no centro das diferentes cidades, bem conectadas, seguras e próximas às áreas 
turísticas.
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escola de espanhol

 Eu precisava de treinamento de qualidade, então eu precisava de uma 
escola credenciada pelo Instituto Cervantes.

-Cawthar, Marrocos-

“ “





escola de espanhol
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• Enorme oferta cultural: museus, monumentos 
e lugares históricos, palácios, parques, 
jardins e roteiros gastronômicos que eles 
vão fazer você imerso e você pode adquirir 
Cultura espanhola em primeira pessoa.

• Grande mobilidade em toda a cidade 
graças à sua excelente rede de metrô.

• Vasta gama de grandes empresas 
Organizações espanholas e importantes 
internacional para que você possa 
desenvolver magníficas práticas 
profissionais colocando em prática não 
só a sua formação, mas também o seu 
conhecimento de espanhol.

• Madrid é uma cidade multicultural onde 
você pode conhecer pessoas de todo o 
mundo que, como você, vem à Espanha 
para aprender Espanhol. É uma ótima 
oportunidade para praticar espanhol com 
pessoas de todo o mundo!.

Madrid Madrid é a capital de Espanha e pode orgulhar-se das suas 
magníficas localização. De lá você pode visitar qualquer parte da Espanha 
ou «de Madrid para o céu”, a capital da Espanha oferece muito mais.

madrid

        Quando cheguei só sabia dizer olá e
obrigado e agora percebo que melhorei Muito 
de.

-Manon, França-

“ “
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• Conheça a natureza extrovertida dos 
sevilhanos e experimente a sua cozinha 
maravilhosa.

• Desfrute de seus pontos turísticos, visite 
museus, dance pelas suas ruas e, tudo sem 
gastar muito dinheiro!

• Passeie por suas ruas que foram inscritas 
pela UNESCO e descubra a beleza de 
uma das cidades mais impressionantes da 
Espanha.

• Sevilha oferece uma ampla gama de 
opções turísticas e é muito mais acessível 
do que outras cidades espanholas.

• Traga seus óculos de sol porque Sevilha 
tem mais de 300 dias de sol por ano e uma 
temperatura média de 18oC / 65oF.

• Voe diretamente para Sevilha graças ao 
seu aeroporto Internacional. Organize 
uma fuga para Cádiz e Málaga de trem 
ou ônibus porque eles estão tão perto. Ou 
podemos partir para Madrid núm comboio 
de alta velocidade.

Uma famosa canção espanhola diz: “Sevilla tem uma cor especial...”, e é mesmo 
verdade! O sol, o aroma das flores de laranjeira, o céu azul, suas belas ruas, as 
cores brancas e albero de seus edifícios fazem de Sevilha uma jóia do sul.Sevilha

      Sevilha é muito bonita, a Catedral 
é incrível... você nunca fica entediado 
em Sevilha.

-Stefano, Italia-

“ “



• A cidade mais cosmopolita do sul da Espanha 
devido ao grande número de turistas estrangeiros 
que visita, procurando a luz do sol e o calor das 
suas praias.

• Você pode chegar ao aeroporto internacional 
com grande facilidade ou mudar para outra 
parte do país graças à rede ferroviária de alta 
velocidade.

• O entusiasmo de seu povo fará com que você 
sinta-se em casa por causa de seu calor e 
simpatia.

• Você vai saborear tapas em suas ruas e você 
descobrirá sua rica história e seus mais ilustres 
bairros.

• Málaga combina perfeitamente o clássico e estilos 
modernos, e tem algo para todos. No centro da 
cidade, você pode viver uma experiência mais 
turística, e novas áreas remodeladas para ter um 
aspecto mais urbano e aventura cosmopolita.

• O mar e a praia como pano de fundo da 
cidade de Málaga oferecem aos seus visitantes 
quilômetros de caminhada para ver as belas 
paisagens, e ruas encantadoras e compartilhar 
algumas das melhores experiências pelo Mar 
Mediterrâneo.

Aninhada na Costa del Sol, Málaga é para aqueles que não só amam a 
praia de málaga, mas também apreciam as montanhas.málaga
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       O povo espanhol é muito aberto mente 
e isso é o que eu mais gosto sobre sua 
mentalidade.

-Jasmin, Alemanha-

“ “



cursos a la cartapor niveles y semanas

escola de espanhol

nossos
cursos

Curso intensivo
Aprenda espanhol 
conversando conosco 
por 4 horas por dia de 

Segunda a sexta. Este curso é destinado a pessoas que 
querem aprender espanhol em qualquer nível, de A1 a 
C2, e para todas as idades. As aulas são baseadas no 
desenvolvimento das 4 competências através de uma 
abordagem comunicativa. UMA máximo de 10 alunos por 
turma para garantir um ensino eficaz e aprendizado. O 
aluno pode participar em qualquer semana do ano.

Curso preparatório
Prepare qualquer 
nível do Exame 
DELE conosco 
com 2 semanas 

intensivas antes da prova. Você vai aprender a estrutura 
do exame e as principais estratégias para poder lidar com 
a certificação de nível espanhol com garantias e sucesso. 
As aulas de 2 horas e meia são focadas na prática das 
habilidades linguísticas exigidas em cada uma das seções 
da prova e os grupos são pequenos para aproveitar ao 
máximo o tempo.



escola de espanhol

Curso de longa duração
O curso de espanhol de 
longa duração de 20 sessões 
por semana destina-se a 

estudantes e jovens profissionais que gostam de preparar 
seu nível de espanhol para ingressar na universidade, Ensino 
Superior ou Instituições Educacionais Oficiais na Espanha. Este 
curso permite que o aluno seja capaz de fazer sua entrada 
com sucesso na prova e passar triunfantemente em qualquer 
exame de espanhol necessário para continuar estudando na 
Espanha. Turmas com menos de 10 alunos e estão equipados 
com os mais recentes materiais e tecnologia para fazer ensino 
e aprendizagem ideais. Estudantes residentes fora da União 
Europeia, que necessitam de visto para realizar seus estudos, 
serão apoiados por uma equipa profissional, multidisciplinar 
e multilingue que estará encarregue de gerir este tipo de 
documentação.

Programa de Verão
Programa pensado para estudantes, 
entre 14 - 18, para aproveitar os 
meses de julho e agosto durante 

suas férias de verão. O programa de verão pode ser realizado 
em Sevilha, Málaga ou Madrid. Ao longo de sua estadia de 
2 semanas na Espanha, os alunos terão aulas de espanhol 
juntos com uma programação ativa e divertida e uma extensa 
programação cultural.

Grupos escolas
Este programa foi especialmente 
desenvolvido e pensado para a 
linguística e cultural imersão de 

grupos de alunos, de 14 anos, e seus professores que gostariam 
de passar uma semana ou mais na Espanha para aprender ou 
melhorar seu espanhol, realizar estágios em empresas de outro 
país diferente do seu para ganhar mais fluência e experiência 
linguística, e visitar escolas instituições ou oficinas profissionais.
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escola de espanhol

Nós estamos acreditados pelo Instituto Cervantes O 
Instituto Cervantes foi criado em 1991 para promover 
e difundir o espanhol e o latim como língua e cultura 
americana. A rede de escolas credenciadas está 
presente em 90 cidades, em 43 diferentes países, em 
5 continentes. Nossa qualidade foi expressamente 
certificada pelo Instituto Cervantes.

Em Sevilha, a Escola de Línguas Carlos V é um Centro 
Credenciado pelo Instituto Cervantes.

Em Málaga, a Escola de Espanhol Olé Olé é uma Centro 
Credenciado pelo Instituto Cervantes.

Em Madrid, a Academia Paraninfo é uma empresa 
credenciada pelo Instituto Cervantes.

Este certificado confirma que nosso centro passou 
controles muito específicos e também garante 
qualidade institucional superior e, claro, melhoria 
contínua.

um centro credenciado pelo

Instituto
Cervantes

somos
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escola de espanhol

A acreditação do Instituto Cervantes garante que a nossa escola:

• Cumpre os requisitos legais e de qualidade exigidos pelo Instituto Cervantes para o ensino do espanhol como língua 
estrangeira.

• Realiza publicidade e marketing rigorosos e verdadeiros em relação à oferta feita.

• Possui um plano de aula que facilita o progresso de nossos alunos.

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

• Possui recursos adequados para o ensino.

O Instituto Cervantes realiza inspeções a cada 2 anos para renovar os credenciamentos.

Por que escolher um Centro 
Credenciado pelo Instituto Cervantes?
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Hospedagem 

Carlos V Language School Aulas de espanhol de A1 a C2 com no máximo 10 
alunos por turma, para criar um ambiente dinâmico, familiar e próximo com 
a professora. Os cursos vão de 3 sessões por semana até cursos intensivos 
de 20 sessões por semana. Eles podem variar de 1 semana a um ano inteiro.

Ensino do espanhol

Não se preocupe se você não sabe onde vai ficar. Carlos A V Language 
School oferece uma ampla variedade de opções seguras e confortáveis 
acomodações com famílias espanholas, residências estudantis ou 
apartamentos compartilhados em quartos duplos ou individuais para 
uma estadia agradável. Todos eles têm diferentes opções de quarto e 
alimentação.

Transporte 

Estágios profissionais em empresas e visitas de formação

Os alunos serão ajudados com suas necessidades de transferência e nosso 
conselho para o uso de transportes públicos durante a sua estadia. Também  
organizamos o transporte necessário durante visitas culturais e de lazer 
dentro e fora da cidade.

Oferecemos aos estudantes estrangeiros a oportunidade de desfrutar de 
uma estadia em Sevilha, Madrid e Málaga enquanto completam a sua 
carreira académica ou exercem estágios.

Selecionamos as empresas de acordo com o perfil do aluno, adaptando e 
traduzindo o CV e acompanhando o candidato em eventuais entrevistas. 

Também organizamos estadias de formação para grupos de alunos e 
professores para acompanhar centros educativos e outros locais de interesse 
relacionados com a área de treinamento

nossos serviços
1

2

3

4
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Programa cultural

Acesso à Universidade

Visto 
Se você reside em um país fora da União Europeia e precisa de visto para 
poder estudar espanhol na Espanha por um longo ou curto prazo. Não se 
preocupe! O Internacional equipe da Escola de Idiomas Carlos V gerenciará 
seu visto, para que você não precise se preocupar com isso.

A Espanha tem tantas atividades culturais e turísticas. Durante a permanência 
dos alunos, o departamento de atividades da Escola de Idiomas Carlos V 
organiza um programa de atividades culturais diárias, como visitas a diferentes 
museus e monumentos, passeios por lugares emblemáticos, excursões a 
cidades vizinhas, etc.

A Escola de Idiomas Carlos V oferece aos seus alunos a possibilidade de 
preparar o Testes de Competência para aceder às universidades espanholas. 

A gestão dos procedimentos necessários para o acesso à universidade de 
estudantes estrangeiros é realizada através da UNED Assis.

Acompanhamento 

Intercâmbio de Cultura 

Testes de nível e exames oficiais

A nossa equipa, composta por profissionais multilingues com anos de 
experiência experiência em diferentes áreas de trabalho, irá fornecer a ajuda 
que você precisa em seus procedimentos administrativos, bancários, etc. Se 
você também fizer seu estágio conosco, você será acompanhado.

Nosso relacionamento com universidades, centros educacionais e profissionais 
institutos de treinamento nos permitem colocar nossos alunos estrangeiros em 
contato com alunos que tenham um intercâmbio linguístico.

A Escola de Idiomas Carlos V em Sevilha é um Centro Credenciado pela 
Cervantes Institute, o exame oficial DELE é realizado em suas instalações. 
Oferecemos cursos específicos para sua preparaçã.



Além das aulas de espanhol, Carlos V 
Language A escola oferece uma ampla gama 
de atividades fora da aula

Visite os monumentos centenários, grandes museus, 
passeie seus bairros mais tradicionais e delicie-se com a 
variada gastronomia da cidade onde você está.

Descubra a cidade de bicicleta, ande de barco, ande 
a cavalo ou pratique muitas das atividades da cidade. 
Você tem uma grande variedade de atividades em mãos.

Você sabe fazer omelete de batata? Você se atreve a 
dançar flamenco? Participe de aulas de dança, flamenco, 
violão ou em oficinas de culinária.

Você pode visitar cidades próximas, conhecendo um 
pouco mais da cultura, arquitetura e tradições da Espanha.

Diferentes acordos com universidades, institutos ou 
faculdades permitem que grupos troquem com alunos da 
mesma idade, e estabelecer fortes laços de amizade.

ATIvidadeS

visitas

atividades

Oficinas 

Excursões 

Trocas 

 Eu amo Sevilha. Aqui você pode visitar muitos 
monumentos antigos, mas você também pode visitar a nova 
arquitetura da cidade... muito feliz por estar aqui.

-Adrianna, Polonia-

“ “



escola de espanhol

Reinaldo (Brasil)

WEI KAI (China)

Danielle (italia)

Carina (alemanha)

Michelle (austria)

Fiz um curso intensivo de espanhol por três semanas e a experiência com a escola foi muito boa. Primeiro, a 
estrutura da escola, incluindo as acomodações, tem sido excelente. 

As aulas foram muito boas, têm uma metodologia muito motivadora para os alunos... uma experiência 
muito gratificante.

A Escola de Idiomas Carlos V é uma escola certificada pelo Instituto Cervantes com alto grau de 
profissionalismo. A Escola tem uma grande equipe experiente no ensino de idiomas, eles fazem você
aprender espanhol de uma forma muito agradável e divertida.

Foi a minha primeira vez em Sevilha. As impressões de Mu podem ser resumidas em apenas uma 
palavra: “Adorável”. Sevilha as pessoas de Sevilha são lindas, todas super simpáticas e acessíveis. A 
cidade é muito limpa e arrumada, tem muitos turistas mas tudo é maravilhoso.

Para mim, Sevilha é uma cidade maravilhosa... Há tantas coisas para ver e experimentar... Há tantos 
monumentos... O que eu mais gostei é que pudemos ter uma perspectiva da cidade em grande 
detalhe.

Recomendo a todos que vivam essa experiência porque o nível do idioma é aprimorado, a cultura do
país também é. você vê como as pessoas trabalham em outro país... e pessoalmente, essa experiência 
te transforma.

Vim fazer um estágio Erasmus+ de um mês na Carlos V Language School. Minha experiência foi incrível.
Adorei desde o início... me apaixonei pela cidade e pelo trabalho e me integrei muito rápido.

Amo a cidade, amo as pessoas, amo a cultura, a comida... gosto de tudo…

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“
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Seu melhor 
parceiro na 
Espanha
Oferecemos o melhor conselho e ajuda com uma equipe de 
nativos profissionais em diferentes idiomas para se preparar 
para ajudar seus projetos e garantir o seu sucesso.

Gerenciamos toda a documentação necessária para o 
projeto como acordos de formação, cartas de intenção ou 
Europass e similares.

Localizamos estágios e visitamos importantes empresas de 
diversos setores. Atualmente temos mais de 1000 empresas 
colaboradoras.

A segurança de ter um parceiro inovador, coordenador 
de Projetos KA2 para formação profissional (Educação 
Profissional e formação).

PIC: 923813548 



escola de espanhol

Cursos de espanhol adaptados às necessidades de cada grupo ou projeto. Antes e durante o programa, nossas escolas 
oferecem a garantia de ser um Centro Credenciado pelo Instituto Cervantes.

Coordenamos acomodações para alunos e professores, em casas de família, residências ou apartamentos compartilhados, 
bem como transporte do aeroporto, para visitas a empresas ou excursões.

Trabalhamos com uma ampla rede de centros de formação profissional e parceiros na Espanha e na Europa.

Programa cultural e atividades para alunos e professores durante os diferentes programas. Adaptando-se às suas 
necessidades.

Atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, por nossa equipe de profissionais nativos em diferentes idiomas.

A experiência de trabalhar com grupos que vêm de mais de 20 países diferentes.
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escola de espanhol

Hospedagem 

Somos mais que uma escola de idiomas, oferecemos diversas opções de hospedagem para nossos alunos. As acomodações 
que oferecemos foram revisadas   por nossa equipe de profissionais para garantir que nossos alunos estejam em um ambiente 
confortável e em condições de primeira.

Além disso, trabalhamos com muitos de nossos alojamentos há muitos anos e, consequentemente, temos feito muitos laços 
para garantir confiança e profissionalismo. Acreditamos que são os locais mais adequados para ficar para os nossos alunos 
e vai fazer você se sentir em casa.
.

A Escola de Idiomas Carlos V possui uma ampla gama de 
acomodações para você durante a sua estadia em Sevilha, 
Málaga, e Madrid
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escola de espanhol

Espanha Família 
anfitriã:
O aluno terá uma experiência única porque 
você estará imerso na cultura espanhola. Esta 
opção é uma ótima maneira de praticar o 
idioma em um ambiente familiar e confortável. 

Nossa equipe profissional escolhe e verifica 
as condições domésticas, e garante que as 
famílias são ideais para nossos alunos. As casas 
são verificadas no local e quartos, banheiros 
e outras partes da casa devem atender aos 
requisitos exigidos e mais padrões.

Nossas famílias têm recebido nossos alunos há 
algum tempo e criamos laços de amizade que 
nos garante que o aluno sentir-se seguro em 
um ambiente cheio de confiança, segurança 
e calor.

As famílias que hospedam os alunos também 
são cuidadosamente verificados para garantir 
que o aluno estará em boas mãos durante 
a sua estadia. Todas as famílias vivem perto 
da escola, portanto, nossos alunos podem 
facilmente caminhar até a nossa escola. 
acomodações, nossos alunos têm várias 
opções para escolher.

Nossos alunos podem optar por um quarto 
duplo ou quarto individual. Da mesma forma, 
meia pensão ou pensão completa podem 
também ser escolhidos. Hospedagem em 
família anfitriã inclui limpeza e lavanderia.
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Hospedágem Estudantes
Nossa moradia estudantil tem todo o conforto para os 
alunos: alta velocidade wi-fi, limpeza do quarto, lavanderia, 
sala de recreação, pátio, telhado, sala de jantar, etc.

Este é um ambiente ideal para socializar e conhecer outros 
estudantes de outras partes do mundo e criar uma ampla 
rede de amigos, para compartilhar e ampliar nossa visão do 
mundo.

Como o resto das acomodações que Carlos V Language 
A escola oferece, a moradia estudantil está localizada em 
locais onde a rede de transporte é rápida e facilmente 
acessível.
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Apartamento 
compartilhado

Nossos alunos poderão dividir um apartamento com 
outros alunos, professores ou com os proprietários que 
partilham a sua habitação com indivíduos ou quartos 
duplos e  compartilhados ou privativos banheiros. A 
principal vantagem desta acomodação é que o 
aluno terá a liberdade de fazer seus próprios horários.

Os apartamentos que oferecemos foram selecionados 
com o conforto e comodidade dos alunos em mente. 
Gostaríamos que os alunos escolhessem esta opção 
de hospedagem para se sentir em casa. Para isso, 
os apartamentos escolhidos por nossa equipe de 
profissionais são aqueles que oferecem uma sensação 
de casa.

Cada parte da casa foi inspecionada por nossa 
equipe para garantir que nossos alunos se sentissem 
confortáveis. Os apartamentos que são oferecidos 
pela escola estão localizados nas proximidades 
e nossa equipe garantirá que os alunos saibam o 
caminho para a escola e para trás.

Este tipo de alojamento oferece várias opções. O 
aluno pode escolher entre quartos individuais ou 
compartilhados com outro aluno da nossa escola. Da 
mesma forma, você pode escolher entre um indivíduo 
ou um banheiro compartilhado.



escola de espanhol

Hostel
Especialmente para grupos de alunos para 
que todos possam ficar juntos. Possível para 
pequenos e grandes grupos que podem 
ser acomodados em quartos para 4, 6, 8 
ou 10 pessoas com banheiros individuais ou 
compartilhados instalações como cozinha e 
salas de estar.

Os hostels são uma opção perfeita para 
grupos. Não só é uma ótima maneira de 
conhecer outros estudantes de diferentes 
nacionalidades, mas também para conhecer 
mais colegas em um dia- base de hoje.

As pousadas ficam perto do metrô ou ônibus 
para que nossos alunos possam chegar 
facilmente à nossa escola. Este alojamento 
tem todos os serviços necessários. Além disso, 
este serviço inclui limpeza, lavanderia e café 
da manhã.

Os alunos interessados   neste serviço podem 
solicitar um orçamento personalizado como 
esta opção pode ser adaptada a todos 
os orçamentos. Tal como acontece com 
todos os serviços de hospedagem que nós 
ofertamos, nossa equipe visitou e conferiu que 
todos os estabelecimentos oferecem o maior 
conforto para nossos alunos.
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escola de espanhol

Localização 

A Escola de Sevilha, junto ao bairro de Triana, está 
localizada a 10 minutos a pé do centro histórico 
do centro da cidade, onde se podem visitar 
monumentos, edifícios e locais de grande valor 
artístico e cultural . A escola está instalada em 
um prédio moderno, salas de aula espaçosas e 
totalmente equipadas.

Em Málaga, as instalações da Escola de Espanhol 
Olé Olé, pertencente à Escola de Idiomas Carlos 
V, estão localizadas a apenas 15 minutos a pé 
da cidade velha e da de praia. Fica perto de 
supermercados, lojas, bares e restaurantes e bem 
conectado com o resto da cidade pela magnífica 
rede de transportes urbanos. Além disso, nossa 
escola fica perto de universidades e grandes locais 
culturais, artísticos e históricos.

Todas as cidades oferecem grande segurança e 
proximidade.

A Escola de Idiomas Carlos V, 
em diferentes cidades, Sevilha, 
Málaga e Madrid, fica perto da 
cidade centro e bem conectada 
à rede de transportes públicos. 



escola de espanhol

sevilha
25 lugares para descobrir

Catedral de Sevilla1

1
2
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3
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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

29



escola de espanhol

madrid
25 lugares para descobrir

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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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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escola de espanhol

málaga
25 lugares para descobrir

Catedral de la Encarnación1
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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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SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 - Sevilla

MADRID
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 - Madrid

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

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, nº 27

1ª Planta
29006 - Málaga


