
sewilla
SEWILLA JEST 
WYJĄTKOWA DZIĘKI 
TRZEM RZECZOM: DZIĘKI 
LUDZIOM, PIĘKNU 
SWOICH ULICZEK I 
ZABYTKÓW.



MIASTO
Sewilla to piękne, przytulne i czyste miasto. 
Pobyt latem tutaj to doświadczenie 
pełne kolorów, sztuki i muzyki. Spacery po 
parkach czy ulicami miasta oraz wizyty w 
najbardziej emblematycznych miejscach, 
to jak zagłębienie się w historię Hiszpanii, 
ponieważ Sewilla jest jednym z najbardziej 
historycznych miast tego kraju..

Nazwana światowym dziedzictwem 
UNESCO, Sewilla ma bezkonkurencyjny 
klimat, z ponad 300 słonecznymi dniami w 
roku i średnią temperaturą 18 o C.

Do najbardziej imponujących miejsc 
należą Plac Hiszpański, Katedra i 
Giralda, przepiękne parki czy wyjątkowa 
konstrukcja Las Setas. Dodatkowo 
Sewille charakteryzują oferta turystyczna 
i gastronomia, tańsze niż w innych 
hiszpańskich miastach.

Aktywności, w których będziesz brać 
udział pomogą Ci nie tylko w nauce 
hiszpańskiego, ale także przybliżą kulturę 
i sprawią, że lepiej poznasz wyjątkowe 
miasto, jakim jest Sevilla. Dowiesz się, że jest 

GIRALDA TO NAJBARDZIEJ ZNANY I 
FOTOGRAFOWANY ZABYTEK SEWILLI. JEST 
TO WIEŻA O WYSOKOŚCI 94 M, ŁĄCZĄCA 
RÓŻNE STYLE ARCHITEKTONICZNE. W GÓRNEJ 
CZĘŚCI ZNAJDUJE SIĘ MAŁY POSĄG Z BRĄZU, 
GIRALDILLO, OD KTÓREGO POCHODZI 
NAZWA WIEŻY



przesiąknięta historią i to właśnie stąd 
rozpoczęła się podróż, dzięki której 
dokonano okrążenia świata. Wszystko 
zaczęło się na rzece Gwadalkiwir. 
Obecnie to miejsce spacerów i 
pikników, na które decydują się turyści 
oraz mieszkańcy Sewilli.

Miasto ma również świetną ofertę 
rozrywkową. Znajdziesz tutaj 
najmodniejsze sklepy, zatłoczone 
bary i ulice tętniące życiem. Wyjście 
z przyjaciółmi i próbowanie typowych 
andaluzyjskich dań w lokalnej 
restauracji, to idealne połączenie. 

Szkoła językowa Carlos V w Sewilli 
to centrum językowe uznane 
i akredytowane przez Instytut 
Cervantesa w nauczaniu języka 
hiszpańskiego jako języka obcego. 
Szkoła stosuje metody nauczania 
języka hiszpańskiego i szkolenia 
nauczycieli zalecane przez Instytut 
Cervantesa. Ponadto przechodzi 
coroczne kontrole w celu utrzymania 
swojego certyfikatu.

Szkoła Językowa Carlos V jest położona 
5 minut spacerem od centrum 
Sewilli, obok jednej z najbardziej 
charakterystycznych dzielnic Sewilli - 
Triany. Znajduje się w uprzywilejowanej 
części miasta z szerokim wyborem 
sklepów, firm, restauracji czy 
siłowni. Jest również bardzo dobrze 
skomunikowana z resztą miasta, dzięki 
dobrze rozwiniętemu transportowi 
publicznemu.

Szkoła Językowa Carlos V jest położona 
5 minut spacerem od centrum 
Sewilli, obok jednej z najbardziej 
charakterystycznych dzielnic Sewilli - 
Triany. Znajduje się w uprzywilejowanej 
części miasta z szerokim wyborem 
sklepów, firm, restauracji czy 
siłowni. Jest również bardzo dobrze 
skomunikowana z resztą miasta, dzięki 
dobrze rozwiniętemu transportowi 
publicznemu. 

Torre del Oro znajduje 
się nad brzegiem rzeki 
Gwadalkiwir. Jest to 
jeden z najbardziej 
charak te ry s tycznych 
zabytków miasta, który 
odwiedzisz ze szkołą 
językową Carlos V.



zajęęcia w sewilli

* Ten program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom.

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

PONIEDZIAŁEK
Lekcja języka hiszpańskiego

program

9:00 h.

Przyjazd do Sewilli i kolacja powitalna

9:00 h. 16:00 h. 22:00 h.

9:00 h. 21:30 h.16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

20:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

20:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Lekcja języka hiszpańskiegoZwiedzanie Starego Miasta Teatr

Lekcja języka hiszpańskiego Nocny specer po Sewilli ‘’Tajemnicza Sewilla’’Zwiedzanie Królewskiego Alcazaru

Lekcja języka hiszpańskiegoPlaza de España i Park Marii Luizy

Warsztaty flamenco

Wieża złota i Maestranza

Warsztaty kulinarne

Wizyta w Katedrze

Wizyta w Metrosol Parasol

Wizyta w dzielnicy Santa Cruz

Wizyta w Trianie i Muzeum Ceramiki

Występ flamenco

Karaoke

Impreza przebierana. lata 80

Just dance

Gry planszowe – zawody

Gry planszowe – zawody

Warsztat teatralny

Noc kina

Just dance

Wieczór tematyczny – Karnawał

Kolacja pożegnalna

Lekcja języka hiszpańskiego

Lekcja języka hiszpańskiego

Wycieczka do Kadyksu. Zwiedzanie katedry, dzielnicy Barrio de la Viña i plaży

Shopping

Podróż powrotna

Lekcja języka hiszpańskiego

Lekcja języka hiszpańskiego

Lekcja języka hiszpańskiego

Lekcja języka hiszpańskiego

Wycieczka do Kordoby, zwiedzanie meczetu i zamku Almodóvara



Oprócz zajęć z języka hiszpańskiego, 
możesz też spędzać aktywnie czas 
na świeżym powietrzu. Ze względu na 
dobrą pogodę, w weekendy warto 
odwiedzać nowe miejsca i poznawać 
inne andaluzyjskie miasta. W przypadku 
Sewilli, nasi uczniowie mogą odwiedzić 
między innymi Kadyks i Kordobę.

W Kadyksie nasi uczniowie będą mogli 
cieszyć się piękną plażą, smakować 
typowe potrawy oraz zobaczyć 
miejsca, w których obchodzony jest 
słynny karnawał.

W Kordobie zaś czeka na Was 
imponujący i wspaniale zachowany 
Meczet oraz odkrywanie muzułmańskiej 
historii miasta.

Czy wiesz, jak zrobić hiszpańską tortilla 
de patatas? Umiesz tańczyć flamenco? 
Dla naszych uczniów organizujemy 
również warsztaty na temat kultury i 
gastronomii hiszpańskiej, aby mogli 
lepiej poznać tradycje i zwyczaje 
panujące w Andaluzji.

W Szkole Językowej Carlos V oferujemy 
kompletny program zaprojektowany 
dla młodych ludzi, aby mogli cieszyć się 
wakacjami w najlepszy możliwy sposób, 
przeżywać nowe doświadczenia w 
obcym kraju, poznawać ludzi z całego 
świata i zanurzyć się w zupełnie innej 
kulturze.

Nasi uczniowie, oprócz 
Sewilli, będą mogli odwiedzić 
również plażę w Kadyksie, a 
także poznać muzułmańską 
historię Kordoby, wraz z jej 
niesamowitym meczetem

Cały program jest
zaplanowany z myślą, aby
móc przeżyć lato inne niż

wszystkie, będąc w obcym
kraju i poznając osoby
różnych narodowości

Z nami, oprócz 
uczęszczania na lekcje 
hiszpańskiego, będziesz 
mógł również realizować 
aktywności na świeżym 
powietrzu. Słońce i dobra 
pogoda latem w Sewilli 
sprawią, że spędzisz ten 
czas wyjątkowo



ZAKWATEROWANIE
W Szkole Językowej Carlos V oferujemy młodzieży 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
Nasi uczniowie przeżywają doświadczenie, które zapamiętają do końca życia. 
Posługując się językiem hiszpańskim jako środkiem komunikacji, tworzą więzi przyjaźni z 
ludźmi z całego świata, które następnie utrzymują przez lata.
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