
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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Przyjazd do Malagi i kolacja powitalna
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Kurs hiszpańskiegoZwiedzanie Starego Miasta Impreza tematyczna

Nocny spacer po MaladzeKurs hiszpańskiegoWizyta w Katedrze

Kurs hiszpańskiegoPlaża

Szlakiem Picasso

Zwiedzanie Alcazaby i wizyta w Teatrze Rzymskim

Wizyta w Castillo Gibralfaro

Aktywności sportowe na plaży

Wizyta w Muzeum Thyssen-Bornemisza

Warsztat nauki flamenco

Warsztaty kulinarne

Występ flamenco

Karaoke

Impreza tematyczna - lata 80

Gry planszowe – zawody

Just dance
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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


