
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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Kurs hiszpańskiego9:00 h.

Przyjazd do Madrytu i kolacja powitalna
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Kurs hiszpańskiegoWizyta po centrum historycznym Madrytu

Kurs hiszpańskiegoWizyta kulturowa po dzielnicy ¨Madrid de los Austrias¨

Kurs hiszpańskiegoWycieczka rowerowa po Parku el Retiro

Wizyta w muzeum Reina Sofía

Wizyta w Templo de Debod

Wizyta w Museo del Prado

Wizyta w Katedrze Almudena

Wizyta w Pałacu Królewskim i jego ogrodach

Warsztat flamenco

Wizyta na targu El Matadero

Kurs hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego

Wycieczka do Toledo

Shopping

Powrót 

Kurs hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego

Trasa przez Sierra de Madrid i aktywności na świeżym powietrzu

Impreza tematyczna

Nocny spacer po Madrycie

Występ flamenco

Karaoke

Impreza tematyczna. Lata 80

Gry planszowe – zawody

Just dance

Warsztat teatralny

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


