
madrid
Madrid é um lugar 
mágico e cosmopolita 
em que a vida é 
ligações entre o 
ruas e praças



a cidade
drid é a capital da Espanha, é a maior 
cidade do país e a segunda da União 
Europeia, com uma população de 
mais de 3 milhões de habitantes. O 
que capital, Madrid abriga a sede da 
empresas nacionais e internacionais 
mais importantes. Da mesma forma, tem 
os museus mais importantes de toda a 
Espanha.

Embora seja a capital da Espanha e 
da maior cidade do país, Madri é uma 
cidade segura que oferece grande 
gama de possibilidades. Você pode 
andar silenciosamente ao longo do 
Paseo del Prado ou pela Gran Vía.

Madrid tem uma atmosfera cheia de 
história em cada ponto de suas ruas, 
Possui também alguns bairros típicos e o 
mais moderno da Espanha. Em Madrid 
tradição e modernidade se fundem em 
todo canto.

El Retiro é o parque mais famoso de Madrid. 
Possui uma infinidade de esculturas e figuras
Arquitectura do século XVII a O século 21. É 
um ponto de encontro para juventude, bem 
como um lugar para realizar atividades ao ar 
livre



Além disso, Madrid tem uma ampla 
oferta gastronómica, aí pode 
experimentar dos pratos mais 
tradicionais mesmo os pratos mais 
vanguardistas. oferta é ampla e 
variada.

Transporte urbano, tanto a rede de 
metrô como ônibus para que você 
possa alcançar todos os cantos da 
cidade e descubra todos os seus 
lugares.

Madri é uma cidade cosmopolita 
e urbano onde você vai encontrar 
Estudantes espanhóis de todo o mundo 
por fora e por dentro a escola. você vai 
fazer amizade com todos os nacionais 
e você vai se lembrar disso experiência 
como uma experiência única.

A Gran Vía é à noite uma avenida cheia de luzes e 
cores, com milhares de transeuntes a cada dia. É 
um dos centros nervosos da cidade onde estão os 
teatros, lojas, bares e restaurantes mais famosos.
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Chegada a Madri e jantar de boas vindas
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Aulas de espanholVisita ao centro histórico de Madrid

Aulas de espanholVisita cultural a “Madrid de los Austrias”

Aulas de espanholVisita ao Parque do Retiro

Visita ao Museu Reina Sofia

Visita ao Templo de Debod

Visita ao Museu do Prado

Catedral da Almudena

Visita ao Palácio Real e seus Jardins

Oficina de flamenco

Mercado no matadouro

Aulas de espanhol

Aulas de espanhol

Excursão a Toledo

Shopping
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Percurso pela Serra de Madrid e atividades ao ar livre
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Teatro

Caminhada noturna

Show de flamenco

Karaokê

Festa a fantasia. anos 80

Disco

Competição de jogos de tabuleiro

Competição de jogos de tabuleiro

Oficina de Teatro

Noite de cinema

Disco

Noite temática de carnaval

Festa de despedida

DOMINGO

atividades em madrid

o programa

* Este programa é indicativo, podendo sofrer alterações em seus horários.

Cavalgar de volta



A capital da Espanha oferece 
infinitas atividades. Na escola de 
Idiomas Carlos V oferecemos que 
nossos alunos conheçam diferentes 
partes da cidade. Oferecemos 
roteiros culturais, já que aqui 
estão os museus mais importantes 
importantes em todo o país. o 
aluno terá a oportunidade de 
conheça a arte clássica espanhola 
no Museu do Prado e arte moderno 
e contemporâneo mais notável no 
Museo Reina Sofía.

Graças à sua localização 
central tem algumas excelentes 
comunicações com o resto do 
País. Dessa forma, o aluno visitará 
cidades com grande conteúdo 
cultural, como Segóvia, Toledo e 
Salamanca.

À noite, para sua distração 
organizamos jogos e atividades em 
grupos para que os alunos socializem 

e se relacionem à amizade, para 
que esta experiência realmente 
se torne uma experiência difícil de 
esquecer a quantidade de amigos 
que tem feito.

A Escola de Línguas Carlos V 
organiza um programa que não 
apenas foca em aprender de 
espanhol, mas também cria para 
as oficinas estudantis, viagens 
e atividades de seu interesse 
aprender enquanto se diverte. Da 
mesma forma, não esquecemos 
a importância do tempo livre e 
aproveite a cidade.

As noites de Madri são 
projetado para diversão 
e socialização do nosso 

estudantes

Madrid é uma super cidade 
atraente graças à grande 

oferta de lazer que oferece

Madrid é uma cidade aluna. 
Há muitas universidades e 
instituições de ensino. Por 
isso, você estará em seu 
ambiente, embora Madrid 
seja um grande cidade, é 
amigável e abrigo com todos 
os mundos. Lá você vai se 
sentir como em casa



el alojamiento
Os alunos da Carlos V Language School podem viver com uma família espanhola durante a sua estadia.

Se você quer praticar espanhol o tempo todo e melhorar seu nível dentro e fora das aulas, você pode morar com uma família 
Espanhol. Você estará imerso na cultura espanhola. Assim, esta opção é magnífica para poder praticar o idioma em um 
ambiente conhecido, como e confiável. Este alojamento inclui diversos serviços como alojamento, limpeza, lavandaria, média 
pensão completa ou pensão completa. Além disso, você pode escolher entre quartos individuais e um quarto compartilhado.

Nossa equipe profissional seleciona e verifica se as condições domésticas oferecidas pela família são as ideais para nossos 
alunos. Os endereços são verificados in loco e confirma-se que os quartos, banheiros e outras partes da casa têm o qualidade 
exigida.

Nossas famílias hospedam nossos alunos há anos e criamos laços de amizade e confiança, este garante que o aluno se sinta em 
um ambiente de total confiança, segurança e cordialidade.



Famílias que hospedam alunos Eles 
também são verificados para garantir que 
o aluno esteja em boas mãos durante a 
sua estadia. Todas as famílias moram 
perto da escola.

As residências estudantis que trabalhe 
com a escola de idiomas Carlos V tem 
todo o conforto possível para estudantes: 
wi-fi de alta velocidade velocidade, 
limpeza do quarto, lavanderia, sala de 
recreação, pátio, telhado, sala de jantar 
etc.

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

Como todas as acomodações do Carlos 
V Language School, a localização das 
residências estudantis estão localizadas 
em locais onde a rede de comunicação 
é rápida e facilmente acessível.



o melhor verão da sua vida
Imagine um acampamento de verão em uma cidade grande com todas as 
possibilidades que isso pode lhe oferecer. Você terá tudo ao seu alcance e em um 
ambiente internacional. Madrid é uma boa alternativa para conhecer uma grande 
cidade e pensar se é uma boa opção talvez realizar aqui o seu estágio profissional. Não 
hesite e dê uma chance, você não ficará desapontado.

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


