
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.
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