
Málaga
Málaga, um 
grande experiência 
fabuloso entre os 
praia e suas ruas 
cheio de segredos



a cidade
Málaga é a capital da Costa del Sol. Seu 
clima é ensolarado durante a maior parte
de dias do ano e suas praias de areia 
amarelo boas-vindas.

Apesar de ser uma cidade moderna, 
Málaga tem muitas áreas históricas que 
nos transportam para outros tempos e 
outras vezes. A brisa do mar que intoxica 
a cidade, o murmúrio das pessoas pelas 
ruas, o rio, o sol, vão te fazer lembrar deste 
acampamento de verão como uma das 
melhores experiências da sua vida.

Se você é daqueles que não gosta de 
praia, em Málaga você também pode 
desfrutar a montanha. Da mesma forma, 
Málaga é uma cidade que oferece 
gastronomia típica andaluza e você 
pode saborear os pratos andaluzes mais 
famosos. 

A Catedral de Málaga é uma catedral 
curiosa, é conhecida como “La Manquilla” 
porque uma de suas duas torres não é 
finalizada. É uma jóia do Renascimento. As 
ruas estreitas do centro de Málaga cheio de 
flores vão fazer você voltar no tempo



Málaga é uma cidade cheia de cultura, 
nele você encontrará museus, teatros, 
cinemas e shows ao ar livre para que 
você possa desfrutar em seu tempo livre.

Palmeiras, céu azul e paisagem Málaga 
tropical fará você se lembrar desta 
experiência para o resto de sua vida. 

Vai ser um ótimo verão que você 
reviverá a cada vez que você vê uma 
foto dessa linda Cidade. A Espanha é 
um país seguro, isso é Você pode ver, 
por exemplo, no grande vida noturna 
em suas ruas até tarde da noite e no 
passeios tranquilos que famílias inteiras
Eles aproveitam os fins de semana.
.

As praias de Málaga são deslumbrantes e convidam a banhar-se e a desfrutar da
temperatura da água maravilhosa. A extensa e simples arena, localizada ao lado 
de um passeio marítimo com bares e restaurantes vai tornar as suas noites de 
verão muito agradáveis
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Aulas de espanholVisita ao centro histórico de Málaga

Aulas de espanholVisita à Catedral e coberturas

Aulas de espanholPraia

Tour Picasso

Visita à Alcazaba e ao Teatro Romano

Castelo de Gibralfaro

Esportes na praia

Museu Thyssen-Bornemisza

Oficina de flamenco

Oficina de culinária

Aulas de espanhol
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Excursão a Granada e entrada na Alhambra

Shopping
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Excursão a Ronda

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

atividades em málaga

o programa

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

Cavalgar de volta



Em Málaga, sendo uma cidade costeira, algumas atividades são 
projetadas para ser feitas na praia para que você possa aproveitar a 
praia e estar ao ar livre..

Você também terá experiências gastronômicas e danças para que 
você divirta-se conhecendo a cultura espanhola: sua comida, suas 
danças, etc. Para noites, para manter a diversão, pensamos em algumas 
atividades de lazer, como just dance, karaoke, noite a fantasia… 

Málaga é uma cidade que possui uma rica riqueza cultural, artística e 
histórico, portanto, você poderá visitar seus lugares mais emblemáticos, 
bem como a Alcazaba, o Teatro Romano e o Museu Picasso.

Finais de semana são para curtir e conhecer novos lugares. Você vai 
fazer excursões a cidades como Córdoba, Granada e Sevilha. Prepare 
seu móveis e eternize lugares preciosos!

Nossos alunos, além de conhecer uma cidade com um rico 
patrimônio cultural, artístico e histórico, podem desfrutar de 

um programa de lazer completo

Acampamentos de verão são uma opção 
fantástica para fazer amigos de todo o mundo. 
Esses laços de amizade, que os espanhóis têm 
como união, são elos e memórias para toda a 
vida. Muitos de nossos alunos mantêm grandes 
amigos do acampamento de verão



HOSPEDÁGEM 
A sua estadia em Málaga será confortável e 
confortável.

Durante esses dias você estará em uma 
residência para estudantes no centro do Campus 
da Universidade de Málaga.

A residência está em um local imbatível para que 
você possa viver uma grande
experiência. O ambiente é aconchegante, 

moderno e funcional. Você terá todos os serviços disponíveis e poderá 
comer saudável, se divertir, estudar e descansar.

Os quartos podem ser individuais ou duplos e são projetados para que 
você se sinta dentro deles como em sua própria casa. Todos os quartos 
possuem banheiro privativo, além de possuírem uma pequeno escritório 
e microondas.

O Campus da Universidade de Málaga é um lugar seguro, perto 
das faculdades da Universidade. Fica a cerca de 10 minutos a pé do 



centro da cidade de Málaga e 
perto da praia. A residência está 
conectado a toda a cidade graças 
à sua magnífica rede de transporte 
público, como metrô e ônibus. 
Málaga é uma cidade cheia de 
vida e vitalidade devido ao seu 
bom tempo e bom ambiente do seu 
povo e das suas ruas. Vai ser uma 
experiência inesquecível.



o melhor verão da sua vida
Imagine passar o verão em uma cidade com praia, sol e desfrutar de aulas de espanhol 
e atividades ao ar livre. Imagine conhecer pessoas diferentes de todo o mundo em um 
ambiente como este. Você pode experimentar tudo isso em Málaga.

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


