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Chciałbyś spędzić lato w obcym kraju, ucząc się 
nowego języka lub doskonaląc swój hiszpański?

Szkoła językowa Carlos V oferuje program 
wakacyjny w miesiącach lipcu i sierpniu w 
miastach takich jak Sewilla, Madryt lub Malaga. 
Wszystko to, z lekcjami hiszpańskiego i atrakcyjnym 
programem zajęć oraz bogatym programem 
kulturowym. Tygodnie, podczas których młodzi 
ludzie różnych narodowości, uczą się języka 
hiszpańskiego, dobrze się przy tym bawiąc i 
wykorzystując jak najlepiej swoje wakacje.

Będziesz mógł uczestniczyć w kursie hiszpańskiego 
wysokiej jakości, ponieważ nasze szkoły 
znajdujące się w Sewilli, Maladze i Madrycie 

są ośrodkami akredytowanymi przez Instytut 
Cervantesa. Nie martw się o nocleg i posiłki, ten 
program obejmuje zakwaterowanie z pełnym 
wyżywieniem, lekcje języka hiszpańskiego 
oraz zajęcia kulturowe i rekreacyjne ze stałym 
wsparciem naszego zespołu.

Dodatkowo możesz dopasować Twój pobyt w 
Hiszpanii, planując tygodnie w mieście, które 
najbardziej przypadnie Ci do gustu. Wyobraź sobie 
dwa tygodnie w Sewilli lub tydzień w Madrycie i 
kolejny w Maladze. Dostosujemy się do Ciebie i 
wybranej przez Ciebie opcji. Ze Szkołą Językową 
Carlos V możesz uczyć się hiszpańskiego w różnych 
miastach Hiszpanii.

NAJLEPSZE lato W TWOIM ŻYCIU
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UCZNIOWIE
Program przeznaczony jest dla uczniów zagranicznych, którzy chcą spędzić 
wakacje w Hiszpanii, po to, aby poprawić poziom języka hiszpańskiego lub 
nauczyć się go od podstaw.

Podczas tego kursu uczniowie będą uczyć się nie tylko gramatyki i słownictwa, 
ale będą też rozwijać swoje umiejętności językowe, gdyż zajęcia nastawione 
są głównie na komunikację. Wszystko to metodą nauki poprzez zabawę, która 
nie pozwoli się nudzić.
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Uczniowie ze względu na narodowość
W Szkole Językowej Carlos V 
gościmy uczniów z całego 
świata, ale najczęściej są to 
uczniowie z Europy i Stanów 
Zjednoczonych. 

Szkoła charakteryzuje się 
międzynarodową atmosferą i 
jest miejscem spotkań uczniów 
z różnych krajów.
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“W zeszłym roku byłam na obozie letnim w 
Sewilli.  Nasi nauczyciele byli bardzo mili i 
zabawni. Nauczyliśmy się wielu rzeczy.”

“W ogóle nie znałam hiszpańskiego, a na 
letnim obozie w Madrycie nauczyłam się 
bardzo wiele. W przyszłości chcę nauczyć 
się więcej.”
“Zawarłam wiele przyjaźni w Maladze,  
poznałam wiele osób. Nadal kontaktujemy 
się przez media społecznościowe. Bardzo 
tęsknię za Malagą, świetnie się tam bawiłam.”

“W Sewilli zajęcia były bardzo zabawne i 
przyjemne, odwiedziliśmy również wiele 
miejsc, jak plaża w Kadyksie i Kordoba.”

- Beatrice, 17 lat, Włochy - - Joanna , 17 lat, Niemcy -

- Anna, 16 lat, Polska -
- Ildikó, 19 lat, Węgry -
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BOGATY I ATRAKCYJNY 
PROGRAM
Szkoła językowa Carlos V oferuje bogaty program podczas letnich 
wakacji. Organizujemy lekcje hiszpańskiego połączone z warsztatami, 
zajęciami i wycieczkami. Jednocześnie oferujemy kilka alternatyw 
zakwaterowania.

Możesz wybrać spośród wielu opcji, takich jak zakwaterowanie z 
pełnym wyżywieniem, niepełnym wyżywieniem, pokój dwuosobowy 
lub jednoosobowy, mieszkać u hiszpańskiej rodziny lub w akademiku 
studenckim.

Transport z lotniska i na lotnisko.

Możliwość wycieczek do innych miast.

Ubezpieczenie podróżne.

Całodobowa pomoc i koordynatorzy różnych 
narodowości.

Program kulturowy i codzienne zajęcia rekreacyjne.
100% wykorzystanie czasu.
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20 godzin lekcji hiszpańskiego

Nauczyciele native speakerzy i materiały do   nauki

Możliwość poświadczenia poziomu znajomości języka 
hiszpańskiego poprzez zrealizowanie egzaminu SIELE

Nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką i klimatyzacją 
uwarunkowany lub u rodziny goszczącej

Wszystkie posiłki wliczone w cenę: śniadanie, obiad i 
kolacja

Kolacja powitalna i impreza pożegnalna

Warsztaty flamenco

Całodobowa pomoc telefoniczna

Codzienne zajęcia, 100% zagospodarowanie czasu

Koordynatorzy różnych narodowości

Uczniowie są pod stałą opieką

Jedna całodniowa wycieczka w tygodniu

Ubezpieczenie podróżne i protokół bezpieczeństwa 
COVID-19

Program obejmuje
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ZAPLANUJ SWÓJ
PROGRAM

sewilla

madryt

ma
la

ga

hiszpańska 
rodzina

1, 2, 3... tygodnie

akademik 
studencki

hotel

Tym, co charakteryzuje programy 
wakacyjne oferowane przez 
Szkołę Językową Carlos V jest 
elastyczność i indywidualne 
podejście. Możesz dopasować 
pobyt w Hiszpanii według 
własnych upodobań. Będziesz 
miał możliwość spędzenia 
tygodnia w jednym z miast, 
gdzie znajduje się nasza Szkoła, 
w Sewilli, Maladze i Madrycie 
lub kilka tygodni w różnych 
miastach.

Szkoła Językowa Carlos V 
dostosowuje się również do 
grup. Możemy zaplanować 
program kursu języka 

hiszpańskiego w zależności od 
dnia przyjazdu. Będziecie mogli 
modyfikować i dopasować 
zajęcia i wycieczki do waszych 
potrzeb. Jeśli chcecie odwiedzić 
miejsce, które nie pojawia się 
w programie, zrealizować jakąś 
wyjątkową aktywność lub po 
prostu pragniecie spędzić więcej 
czasu w Hiszpanii, nie martwcie 
się, skontaktujcie się z nami, a 
my zaprojektujemy program 
specjalnie dla was. Nasza 
Szkoła zorganizuje plan, który 
najlepiej odpowiada Waszym 
zainteresowaniom i potrzebom. 
Możliwości są nieograniczone.
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Jeśli chcesz spędzić lato w Hiszpanii, masz 
możliwość przeżyć tydzień w innym mieście, 
poznając w ten sposób geografię Hiszpanii i 
cieszyć się gorącym klimatem. Wszystkie oferty 
edukacyjne są bardzo wysokiej jakości, ponieważ 
nasze szkoły są ośrodkami akredytowanymi 
przez Instytut Cervantesa, więc możesz być 
pewny, że uczysz się hiszpańskiego pod okiem 
profesjonalistów.

Ogromny wybór 
możliwości, dopasowany

do Twoich potrzeb

Opcje zakwaterowania oferowane przez szkołę 
językową Carlos V są zróżnicowane i dostosowane 
do każdej osoby oraz możliwości finansowych. 
Możesz zdecydować, czy zamieszkasz w domu 
z hiszpańską rodziną, żeby móc ćwiczyć język 
hiszpański przez cały pobyt, czy też zakwaterować 
się w hotelu lub hostelu z Twoimi kolegami. Nasze 
kursy są również dostosowane do indywidualnych 
potrzeb, co oznacza, że gościmy zarówno grupy 
szkolne, jak i niezależnych uczniów i studentów, 
którzy przyjeżdżają do Hiszpanii na własną rękę, 
aby nauczyć się hiszpańskiego.
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CELPODRÓŻY
HISZPANIA



sewilla SEWILLA TO 
UŚMIECHNIĘCI 
LUDZIE, KLIMATYCZNE 
ULICZKI I WYJĄTKOWE 
ZABYTKI



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. Miasto może pochwalić się 
również zabytkami uznanymi za Światowe 
Dziedzictwo UNESCO.

Do najbardziej imponujących należą 
największa na świecie Katedra gotycka 
i towarzysząca jej wieża Giralda. 
Ponadto turyści chętnie odwiedzają Plac 
Hiszpański, przepiękny Park Marii Luizy czy 
ogromny, zbudowany z drewna punkt 
widokowy Las Setas.

Miasto gwarantuje bogatą ofertą 
turystyczną i gastronomiczną, która w 
dodatku będzie nieco tańsza niż w innych 
hiszpańskich miastach.

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



Zajęcia, w których będziesz brać 
udział pomogą Ci nie tylko w nauce 
hiszpańskiego, ale także przybliżą 
kulturę Hiszpanii i sprawią, że lepiej 
poznasz Sewillę. Dowiesz się, że jest 
przesiąknięta historią, m.in to  właśnie 
tu rozpoczęła się  wyprawa dookoła 
świata prowadzona przez Ferdynanda 
Magellana.

Wszystko zaczęło się na rzece 
Gwadalkiwir. Obecnie to ulubione 
miejsce  spacerów i pikników dla 
mieszkańców oraz turystów.

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 to 
centrum akredytowane przez 
Instytut Cervantesa. Oznacza to, że 
stosujemy metody nauczania języka 
hiszpańskiego i szkolenia nauczycieli 
zalecane przez najważniejszy Instytut 
w świecie języka hiszpańskiego. 
Ponadto nasza Szkoła przechodzi 
coroczne kontrole w celu utrzymania 
swojego certyfikatu.

Szkoła Językowa Carlos V znajduje się 15 
minut pieszo od centrum, obok jednej 
z najbardziej charakterystycznych 
dzielnic miasta - Triany. W pobliżu 
szkoły znajduje się wiele sklepów, 
restauracji oraz różnego rodzaju firm. 
Dzielnica jest również bardzo dobrze 
skomunikowana z resztą miasta. 

Torre del Oro znajduje 
się nad brzegiem rzeki 
Gwadalkiwir. Jest to 
jeden z najbardziej 
charak te ry s tycznych 
punktów miasta.



zajęęcia w sewilli

* Ten program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom.
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Oprócz kursu języka hiszpańskiego 
nasi uczniowie spędzają dużo czasu 
na świeżym powietrzu. Dobra pogoda 
sprzyja codziennemu zwiedzaniu i 
odkrywaniu Sewilli. W weekendy zaś 
mają okazję do poznawania innych 
andaluzyjskich miast, takich jak Kadyks 
i Kordoba.

Wycieczka do Kadyksu to nie tylko czas 
na korzystanie z pięknej, piaszczystej 
plaży i próbowanie typowych 
przysmaków, ale również odwiedzenia 
miejsca gdzie obchodzony jest 
najbardziej znany karnawał w Hiszpanii.

W Kordobie uczniowie mają 
zaplanowaną wizytę we wspaniale 
zachowanym meczecie z VIII wieku, 

służącym obecnie za Katedrę 
rzymskokatolicką.

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 
organizujemy obozy językowe, w taki 
sposób, aby nasi uczniowie mogli cieszyć 
się latem przeżywając przy tym nowe, 
międzynarodowe doświadczenie, 
poznając kulturę hiszpańską i zawierając 
przyjaźnie z młodzieżą z całego świata.

W najstarszym, w południowo-
zachodniej Europie, mieście 

Kadyks uczniowie spędzą dzień 
na plażowaniu, zaś w Kordobie 
odwiedzą meczet i zagłębią się 

w jego muzułmańską historię

Cały program jest zaplanowany 
z myślą, aby jego uczestnicy 

mogli przeżyć wyjątkowe 
wakacje, będąc w obcym kraju, 

poznając jego kulturę i osoby 
innych 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 jedną z opcji zakwaterowania jakie 
oferujemy jest pobyt u rodziny goszczącej.

Mieszkanie z hiszpańską rodziną to najlepszy sposób na otaczanie się 
żywym i codziennym językiem oraz całkowite zanurzenie w kulturze.

Ten typ zakwaterowania obejmuje pokój indywidualny lub 
dwuosobowy, częściowe lub pełne wyżywienie, wi-fi oraz usługi 
takie jak sprzątanie oraz pranie raz w tygodniu.

Nasz zespół sprawdza czy oferowane przez rodziny 
warunki są odpowiednie dla naszych uczniów. 
Staramy się również, aby mieszkały one w pobliżu 
Szkoły. Współpracujące z nami rodziny od lat goszczą 
uczniów w swoich domach. Stworzyliśmy więzy przyjaźni 
i zaufania, dzięki którym uczeń będzie czuł się podczas 
swojego pobytu bezpiecznie i komfortowo.

Nasi uczniowie mają również do wyboru nowoczesny 
akademik z pokojami dwuosobowymi lub 



indywidualnymi z prywatnymi łazienkami i 
klimatyzacją. Obiekt położony jest w dobrze 
skomunikowanej części miasta, zaledwie 20 
minut pieszo od centrum. Ponadto na terenie 
akademika znajduje się basen, jadalnia i wiele 
innych udogodnień. 

Jest to idealne miejsce do nawiązywania nowych 
znajomości i poznawania osób z innych części 
świata. To bez wątpienia dobry sposób na 
praktykowanie języków obcych oraz wymianę 
poglądów i doświadczeń.

Niezależnie od tego, którą opcję zakwaterowania 
wybiorą nasi uczniowie, będą mieli dogodny i 
łatwy sposób na dotarcie do naszej Szkoły i do 
centrum miasta.



NAJLEPSZE  WAKACJE  W TWOIM ŻYCIU
Dla naszych uczniów wakacyjny obóz językowy to przygoda życia. Posługując się 
językiem hiszpańskim poznają kulturę i tradycje Hiszpanii oraz mają szansę nawiązać 
znajomości  z ludźmi z całego świata.

Avda. República Argentina 27 B, 1ª planta - 41011 Sevilla



Malaga
POBYT W MALADZE 
TO SŁOŃCE I 
KĄPIELE W MORZU 
ŚRÓDZIEMNYM



miasto
Miasto ma do zaoferowania wiele 
zakątków z bogatą historią. Do najbardziej 
znanych należą znajdujące się w centrum 
miasta: Alcazaba, Zamek Gibralfaro i 
Katedra. Warto też dodać, że Malaga to 
miasto, gdzie urodzili się hiszpański malarz 
Pablo Picasso i każdemu znany aktor i 
reżyser filmowy Antonio Banderas.

Przyjeżdżając na obóz językowy do 
Malagi nasi uczniowie z pewnością 
będą zachwyceni krajobrazem. Miasto 
położone jest  nad morzem i otoczone 
górami.
 
Jeśli chodzi o gastronomię, miasto oferuje 
typowo andaluzyjską kuchnię i można 
tu skosztować najsłynniejsze dla tego 
regionu dania.

Malaga proponuję bogatą ofertę 
kulturową. Znajdują się tutaj muzea, 
teatry, kina.  To wszystko sprawia, że 
zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający 
Malagę turyści, nigdy się nie nudzą.

Zróżnicowany krajobraz i ciepły klimat 

KATEDRA W MALADZE MA INTRYGUJĄCĄ HISTORIĘ 
I ZNANA JEST JAKO „LA MANQUITA”, CO PO 
HISZPAŃSKU ZNACZY ‘’JEDNORĘKA”. TA SPECYFICZNA 
NAZWA WYWODZI SIĘ OD JEDNEJ WIEŻY, DRUGA 
BOWIEM NIE ZOSTAŁA NIGDY UKOŃCZONA. KATEDRA 
TA UZNAWANA JEST RÓWNIEŻ ZA KLEJNOT RENESANSU. 
GWARANTUJEMY, ŻE PRZEMIERZAJĄC WĄSKIMI 
ULICZKAMI MALAGI MOŻNA POCZUĆ SIĘ JAK W INNEJ 
EPOCE.



sprawiają, że Malaga jest atrakcyjnym 
kierunkiem dla uczniów poszukujących 
kursów języka hiszpańskiego. 
Niewątpliwie będzie to lato, podczas 
którego nasi uczniowie podniosą swoje 
umiejętności językowe i zapamiętają ten 
pobyt na całe życie. 

Warto dodać, że Hiszpania uchodzi 
za  bezpieczny kraj. Tętniące życie 
nocne, wypełnione bary oraz rodziny 
spacerujące do późnych godzin 
wieczornych sprawiają,  że możemy 
czuć się tutaj komfortowo i bezpiecznie.

PLAŻE MALAGI SĄ PIASZCZYSTE I CZYSTE. LATEM TEMPERATURA WODY JEST DOŚĆ WYSOKA, CO 
ZACHĘCA DO KORZYSTANIA Z KĄPIELI MORSKICH. PRZY ZNAJDUJĄCYM SIĘ TUŻ OBOK PLAŻY DEPTAKU 
NIE BRAKUJE BARÓW I RESTAURACJI.



PONIEDZIAŁEK
zajęęcia w maladze

* Godziny podane w programie mogą ulec zmianie.
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Kurs hiszpańskiegoPlaża

Szlakiem Picasso

Zwiedzanie Alcazaby i wizyta w Teatrze Rzymskim

Wizyta w Castillo Gibralfaro

Aktywności sportowe na plaży

Wizyta w Muzeum Thyssen-Bornemisza
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Warsztaty kulinarne

Występ flamenco

Karaoke

Impreza tematyczna - lata 80

Gry planszowe – zawody

Just dance
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Wieczór filmowy

Just dance

Karnawałowy wieczór tematyczny

Gry planszowe – zawody
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Shopping

Podróż powrotna
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Kurs hiszpańskiego

Wycieczka do Ronda



Malaga jest miastem nadmorskim, zatem niektóre zajęcia 
przeprowadzane są na plaży po to, aby nasi uczniowie mogli cieszyć się 
pięknymi widokami, a także przebywać na świeżym powietrzu.

W trakcie obozu uczniowie będą mieli okazję poznać zwyczaje 
hiszpańskie w trakcie warsztatów kulinarnych czy warsztatów flamenco. 
Nie zabraknie zajęć sportowych, tanecznych, wieczorów filmowych i 
imprez tematycznych... 

Malaga to miasto o bogatym dziedzictwie kulturowym, artystycznym 
i historycznym. Na naszych kursantów czekają wizyty w najbardziej 
charakterystycznych punktach miasta, takich jak Alcazaba, Teatr Rzymski 
czy Muzeum Picassa.

Program jest zaplanowany tak, aby nasi uczniowie co weekend odwiedzali 
nowe miejsca. Oferujemy wycieczki do innych miast andaluzyjskich 
takich jak Kordoba, Granada i Sewilla. 

Nasi podopieczni, oprócz uczęszczania na kurs hiszpańskiego, 
będą korzystać również z programu  zajęć dodatkowych i 

różnego typu warsztatów

NASZ OBÓZ JĘZYKOWY TO ŚWIETNA OPCJA NA POZNANIE 
LUDZI Z CAŁEGO ŚWIATA. DZIĘKI POSŁUGIWANIU SIĘ 
JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM NA CODZIEŃ, UCZNIOWIE 
ZROZUMIEJĄ TAKŻE LEPIEJ KULTURĘ HISZPAŃSKĄ I 
PANUJĄCE TU ZWYCZAJE.



Zakwaterowanie
Zależy nam, aby zarówno uczniowie jak i ich 
opiekunowie czuli się komfortowo przez cały pobyt. 
Dlatego organizowany przez nas obóz językowy 
odbywa się w nowoczesnym i świetnie usytuowanym 
akademiku. Uczestnicy będą mogli wybrać pokój 
indywidualny, dwuosobowy lub pokój typu studio. 
Ponadto będą mieli do swojej dyspozycji przestrzeń 
wspólną, jadalnię oraz basen. 

Zależy nam, aby zarówno uczniowie jak i ich 
opiekunowie czuli się komfortowo przez cały pobyt. 
Dlatego organizowany przez nas obóz językowy 
odbywa się w nowoczesnym i świetnie usytuowanym 

akademiku. Uczestnicy będą mogli wybrać pokój indywidualny, 
dwuosobowy lub pokój typu studio. Ponadto będą mieli do swojej 
dyspozycji przestrzeń wspólną, jadalnię oraz basen.

Pokoje zostały zaprojektowane tak, aby można było poczuć się w 
nich jak w domu. Wszystkie wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, 
małe biuro oraz kuchenkę mikrofalową.

Oferowany przez nas akademik położony jest przy kampusie 
akademickim, doskonale skomunikowanym z resztą częścią Malagi. 
Spacer do centrum miasta zajmuje około 10 minut, zaś do plaży 
około 20 minut.



Malaga to miasto barwne i pełne 
turystów. Wspaniała pogoda oraz 
przyjaźni  mieszkańcy tworzą niesamowitą 
atmosferę.

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 WAKACJE W TWOIM ŻYCIU
Plaża, góry, możliwość nauki hiszpańskiego, zajęcia dodatkowe na świeżym powietrzu 
oraz przebywanie w międzynarodowym środowisku - to wszystko gwarantuje nasz 
wakacyjny obóz w Maladze.

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



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.

Międzynarodowa atmosfera miasta 
spowoduje, że uczeń,  zarówno na 
zajęciach, jak i poza nimi, będzie 
otoczony ludźmi z całego świata. 
Z pewnością stanie się to częścią 
niezapomnianego i jedynego w swoim 
rodzaju doświadczenia.

GRAN VÍA NOCĄ STAJE SIĘ ALEJĄ PEŁNĄ ŚWIATEŁ I KOLORÓW, 
TYSIĄCE PRZECHODNIÓW PRZEMIERZA TO NAJBARDZIEJ ZNANĄ 
ULICĘ STOLICY. TO ZNAJDUJĄ SIĘ SIĘ NAJSŁYNNIEJSZE TEATRY, 
MARKOWE SKLEPY, BARY I RESTAURACJE



PONIEDZIAŁEK
zajęęcia w maladze

* Godziny podane w programie mogą ulec zmianie.
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Wieczór filmowy

Just dance

Karnawałowy wieczór tematyczny

Gry planszowe – zawody

Kolacja pożegnalna



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.

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. NASI UCZNIOWIE 
BĘDĄ MOGLI ŁATWO ODNALEŹĆ 
SIĘ W MŁODYM ŚRODOWISKU. 
MIMO, ŻE JEST TO  DUŻE, STOŁECZNE 
MIASTO,  JEST PRZYJAZNE DLA 
WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH 



Zakwaterowanie
W Szkole Językowej Carlos V jedną z opcji zakwaterowania jaką oferujemy jest pobyt u rodziny goszczącej. 

Mieszkanie z hiszpańską rodziną to najlepszy sposób na otaczanie się żywym i codziennym językiem oraz całkowite zanurzenie w 
kulturze.

Ten typ zakwaterowania obejmuje pokój indywidualny lub dwuosobowy, częściowe lub pełne wyżywienie, wi-fi oraz usługi takie 
jak sprzątanie oraz pranie raz w tygodniu.

Nasz zespół sprawdza czy oferowane przez rodziny warunki są odpowiednie dla naszych uczniów. Staramy się również, aby 
mieszkały one w pobliżu Szkoły. Współpracujące z nami rodziny od lat goszczą uczniów w swoich domach. Stworzyliśmy więzy 
przyjaźni i zaufania, dzięki którym uczeń będzie czuł się podczas swojego pobytu bezpiecznie i komfortowo.



Nasi uczniowie mają również do wyboru 
nowoczesny akademik z pokojami 
dwuosobowymi lub indywidualnymi z 
prywatnymi łazienkami i klimatyzacją. 
Obiekt położony jest w dobrze 
skomunikowanej części miasta, 
zaledwie 20 minut pieszo od centrum. 
Ponadto na terenie akademika 
znajduje się basen, jadalnia i wiele 
innych udogodnień.

Jest to idealne miejsce do 
nawiązywania nowych znajomości 
i poznawania osób z innych części 
świata. To bez wątpienia dobry 
sposób na praktykowanie języków 
obcych oraz wymianę poglądów i 
doświadczeń.

Niezależnie od tego, którą opcję 
zakwaterowania wybiorą nasi 
uczniowie, będą mieli dogodny i 
łatwy sposób na dotarcie do naszej 
Szkoły i do centrum miasta.



NAJLEPSZE LATo W TWOIM ŻYCIU
Obóz wakacyjny w Madrycie daje szansę na poznanie stolicy Hiszpanii, a dzięki 
międzynarodowej atmosferze każdy może się tu poczuć  jak obywatel świata.

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



UNMUNDODE
EXPERIENCIAS



Instytut Cervantesa powstał w 1991 roku w 
celu upowszechniania i nauczania języka 
hiszpańskiego oraz promowania kultury 
hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. 

Sieć akredytowanych szkół jest obecna w 
dziewięćdziesięciu miastach, w czterdziestu 
trzech różnych krajach, na pięciu kontynentach, 
a ich jakość potwierdzona została 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.

Certyfikat ten potwierdza, że   nasze centrum 
przeszło określone kontrole, a także gwarantuje 
doskonałość instytucjonalną, wymaganą jakość i 
oczywiście ciągłe doskonalenie.

ośrodkiem 
akredytowanym przez

Instytut 
Cervantesa

Jesteśmy 
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Akredytacja Instytutu Cervantesa gwarantuje, że nasza szkoła:

• Spełnia wymagania prawne i jakościowe wymagane przez Instytut Cervantesa, aby móc nauczać języka hiszpańskiego 
jako języka obcego.

• Prowadzi ścisłą i dokładną reklamę oraz działania marketingowe w odniesieniu do swojej oferty.

• Posiada plan nauczania, który zwiększa postępy naszych uczniów.

• Zawiera jasne informacje na temat cen kursów, warunków i dodatkowych usług.

• Posiada odpowiednie zasoby do nauczania.

Instytut Cervantesa okresowo przeprowadza inspekcje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych punktów i na ich podstawie 
co dwa lata odnawia akredytacje.

Dlaczego wybrać szkołę 
językową akredytowaną przez 
Instytut Cervantesa?
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Programy wakacyjne w Szkole Językowej Carlos V w Sewilli, Maladze 
i Madrycie rozpoczynają się w niedzielę, tak aby nasi uczniowie mogli 
rozpocząć kurs hiszpańskiego w poniedziałek i nie przegapić żadnego z 
oferowanych zajęć.

W ciągu tygodnia uczeń będzie miał 4 godziny zajęć z języka hiszpańskiego 
dostosowanych do stopnia znajomości języka, od zera do poziomu 
zaawansowanego. Zajęcia skupiają się na komunikacji, gramatyce i 
słownictwie, rozwijają również cztery umiejętności językowe: czytanie ze 
zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie. Jako ośrodek 
akredytowany przez Instytut Cervantesa, Szkoła Językowa Carlos V stosuje 
się do wytycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Poza zajęciami lekcyjnymi uczniowie będą mieli szansę zwiedzić 
najważniejsze miejsca w mieście, w którym odbywają program. Młodzież 
będzie mogła odwiedzić muzea, w których znajdują się najsłynniejsze 
dzieła sztuki hiszpańskiej, a także zwiedzić historyczne i najbardziej 
emblematyczne miejsca w danym mieście.

Nie zapominamy, że praktyczna część nauki języka hiszpańskiego jest jedną 
z najważniejszych, dlatego Szkoła Językowa Carlos V oferuje warsztaty 
gastronomiczne i taneczne, aby uczniowie mogli zanurzyć się w kulturze 
hiszpańskiej i uczyć się poprzez bezpośredni kontakt z kulturą i panującymi 
zwyczajami.

Immersja językowa ma dla uczniów wiele zalet:

• Sprzyja rozwojowi osobistemu i niezależności

• Zwiększa pewność siebie i poczucie własnej 
wartości

• Zwiększa chęć do nauki i kontynuowania nauki 
języka

• Pozwala uczniom przezwyciężyć obawy 
przed byciem z dala od domu, w innym kraju i 
wyrażaniem się w języku innym niż ojczysty

• Zwiększa umiejętności komunikacyjne i 
społeczne

• Pozwala na poznanie młodych osób z różnych 
części świata i nawiązanie nowych przyjaźni

CAŁKOWITE ZANURZENIE JĘZYKOWE

kurs
Program wakacyjny w Hiszpanii jest przeznaczony dla młodzieży, która chce spędzić lato pełne przygód i ciekawych 
doświadczeń, a przy tym nauczyć się czegoś nowego i nie spędzać wakacji w domu.
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Program umożliwia napisanie egzaminu końcowego, w celu potwierdzenia 
poziomu językowego oficjalnym certyfikatem. Na zakończenie programu 
uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego poziom 
znajomości języka hiszpańskiego, jaki osiągnęli podczas wakacyjnej nauki.

Egzamin SIELE jest egzaminem, którego nie można nie zdać, zawsze uzyskuje 
się poziom biegłości, dlatego jest to bezpiecznie rozwiązanie, aby poznać swój 
poziom znajomości języka hiszpańskiego, aby móc go w przyszłości poprawić.

Egzamin ten jest uznawany przez wiele organizacji międzynarodowych i 
promowany przez Instytut Cervantesa, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny w 
Meksyku, Uniwersytet w Salamance i Uniwersytet w Buenos Aires, co gwarantuje 
standardy jakości i dobre praktyki w przygotowywaniu testów. 

Dokument SIELE jest ważny przez pięć lat i zawiera wynik uzyskany podczas testu 
oraz jego zgodność z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (CEFR).

OFICJALNY 
CERTYFIKAT 
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SEWILLA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 de Sevilla

MALAGA
Avda. de Andalucía, nº 27

1ª Planta
29006, Málaga

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

MADRYT
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 de Madrid


