
sevilla
Sevilha é especial 
por três coisas: seu 
gente, beleza das 
suas ruas e das suas 
monumentos



a cidade
Sevilha é uma cidade encantadora, 
agradável, aconchegante, limpa e 
amigável. Viver o verão em Sevilha é 
uma experiência cheia de cores, música 
e arte. Viagem pelos parques, caminhar 
pelas ruas e lugares mais emblemáticos 
é como entrar plenamente na história da 
Espanha porque Sevilha é por excelência 
uma das cidades mais históricas da 
Espanha.

Eleito patrimônio mundial pela UNESCO, 
Sevilha tem um clima imbatível, com 
mais de 300 dias de sol por ano e uma 
temperatura média de 18oC / 64,4oF. 
Sevilha tem uma lista interminável de 
impressionantes monumentos, como 
o Plaza de España, a Catedral e a 
Giralda, parques e eventos que estão 
ansiosos para ser descoberto por você. 
apresenta um bastante oferta turística 
e gastronómica mais barato que outras 
cidades Espanhol. As atividades que 
você fará Eles não só irão ajudá-lo a 
aprender espanhol, mas também para 
apresentá-lo à cultura e conhecer esta 

A Giralda é o monumento mais conhecido 
da cidade de Sevilha, também o mais 
fotografado. A Giralda é uma torre que 
mistura diferentes estilos arquitetônicos. Na 
sua parte superior há uma pequena estátua 
de bronze, o Giraldillo, que dá nome a todos
o edifício. Tem uma altura de 94 m/308 pés. 
Ela está esperando para conhecê-lo e ser 
fotografado com você!



cidade maravilhosa. Você saberá 
que Sevilha é uma cidade carregada 
de história e essa foi a cidade de 
onde saiu e voltou A primeira volta 
ao mundo. Tudo começou no rio 
Guadalquivir por onde você pode 
caminhar e navegar.

Sevilha também tem uma grande 
oferta de lazer. Você pode ir ao 
shopping, às lojas mais modernas e sair 
por lugares lotados e com muita vida 
sente-se em algum de seus terraços 
com seus companheiros tomar uma 
bebida e conversar ou saborear 
algum prato típico daqui é tudo uma 
experiência. A Escola de Línguas 
Carlos V em Sevilha é um centro de 
línguas reconhecida e credenciada 
pela Instituto Cervantes no ensino do 
espanhol como língua estrangeira. 
A Escola segue os métodos de 
Ensino e treinamento de espanhol 
de professores recomendados pelo 
Instituto Cervantes para poder 
oferecer um curso de espanhol 

de alto rigor. Além disso, ele passa 
controles anualmente para continuar 
a manter o seu certificado. A Escola 
de Línguas Carlos V em Sevilha é um 
lugar de aprendizagem localizado a 
5 minutos a pé do centro de Sevilha. 
Fica ao lado de um dos bairros mais 
emblemáticos da cidade: Triana. 
Está em um enclave privilegiado 
e bem conectado graças à rede 
de transporte, lojas, lojas, bares, 
restaurantes, supermercados e 
ginásios.

Toda nossa equipe, tanto professores 
como profissionais, são poliglotas, 
então não tenha medo se for o 
primeira vez que você sai de casa. 
Chá você pode se comunicar 
conosco em a qualquer hora e no seu 
idioma, Também estamos aqui para 
ajudá-lo.

A Torre de Ouro está 
localizada fora do Rio 
Guadalquivir. É um dos 
monumentos mais 
emblemático da cidade 
e que você vai visitar 
com a Escola de Línguas 
Carlos V.



atividades em sevilha

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

DOMINGO

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SABADO

DOMINGO

DOMINGO

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SABADO

SEGUNDA-FEIRA
Aulas de espanhol

o programa

9:00 h.

Chegada a Sevilha e jantar de boas vindas

9:00 h. 16:00 h. 22:00 h.

9:00 h. 21:30 h.16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

20:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

20:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Aulas de espanholVisita ao centro histórico Teatro

Aulas de espanhol Passeio noturno “Sevilha misteriosa”Visita ao Real Alcazar

Aulas de espanholPraça de Espanha e Parque María Luisa

Oficina de flamenco

Torre de Ouro e Maestranza

Oficina de culinária

Visita à Catedral de Sevilha

Visita ao Mirante Metropol Parasol

Visita ao bairro de Santa Cruz

Visita a Triana e Museu da Cerâmica

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

Aulas de espanhol

Aulas de espanhol

Excursão a Cádiz. Visitas à Catedral, ao Bairro de la Viña e à praia

Shopping

Cavalgar de volta

Aulas de espanhol

Aulas de espanhol

Aulas de espanhol

Aulas de espanhol

Excursão a Córdoba, visita à Mesquita e Castelo de Almodóvar



Devido ao bom tempo em Espanha 
durante o verão, nos fins de semana da 
semana que você deseja visitar lugares 
e descobrir novas cidades. No caso dos 
estudantes de Sevilha podem visitar 
Cádiz e Córdoba.

Nossos alunos também de Sevilha, 
você poderá desfrutar a praia de Cádiz 
e descubra a história muçulmana 
de Córdoba e veja sua imponente 
Mesquita Nossos alunos vão gostar da 
praia de Cádiz e seus pratos pratos 
típicos como o peixe frito e veja lugares 
onde se comemora o carnaval de 
Cádiz: o Gran Teatro Falla, a Plaza de las 
Flores e passear por suas ruas cheio de 
brisa salgada. eles podem tomar banho 
nas praias de Cádiz e realizar uma visita 
guiada à cidade. Além disso, poderão 
conhecer a história cidade muçulmana 
de Córdoba e veja sua imponente 
Mesquita. uma relíquia antigo histórico 

e cultural pode desfrutar graças ao seu 
maravilhoso conservação.

Em Sevilha, visitaremos o Real Alcázar, 
a  Catedral, a Plaza de España. 
Você sabe faça um omelete você 
poderia dançar Flamengo? Da 
mesma forma, teremos oficinas de 
cultura e gastronomia espanhol para 
os estudantes absorverem nossas 
tradições. Nossos alunos também 
terão atividades físicas e de lazer para 
que relaxe e desconecte. Na Escola 
de Línguas Carlos V oferecemos um 
programa completo projetado para 
que os alunos aproveite suas férias 
de verão da melhor maneira possível, 
vivendo uma nova experiência em 
um país estrangeiro, companheiros de 
encontro de todo o mundo e mergulhar 
em uma cultura totalmente diferente.
.

Nuestros estudiantes,además
de Sevilla, podrán disfrutar de
la playa de Cádiz y conocer

la historia musulmana de
Córdoba y ver su imponente

Mezquita

Um programa completo 
projetado para desfrutar de 
um verão diferente sabendo 

pessoas de diferentes 
nacionalidades, num país 

Estrangeiro

Conosco, além das 
aulas de espanhol, você 
pode fazer atividades ao 
ar livre e visita à tarde. o 
sol, calor e bom horário 
de verão de Sevilha fará 
aproveite o dia com 
muitas atividades



HOSPEDÁGEM
Na Carlos V Language School oferecemos aos nossos alunos Viva com 
uma família espanhola durante a sua estadia.

Se você quer praticar espanhol o tempo todo e melhorar seu nível dentro 
e fora da sala de aula, você pode viver com uma família espanhola.
Você estará imerso na cultura espanhola. Então essa opção é ótima. Ser 
capaz de praticar o idioma em um ambiente familiar, como e confiável. 
Este alojamento inclui diversos serviços como alojamento, limpeza, 
lavandaria, meia pensão ou pensão completa. Além disso, você pode 
escolher entre quartos individuais e um quarto compartilhado.

Nossa equipe profissional escolhe e verifica que as condições domésticas 

oferecidas pelo família são ideais para nossos 
alunos. Os endereços são verificados no local e 
corroborados que os quartos, banheiros e outras 
partes do casa tem a qualidade exigida.

Nossas famílias têm hospedado nossos alunos e 
criamos laços de amizade e confiança, isso nos 
garante que o aluno se sentirá em um ambiente 
de plena confiança, segurança e cordialidade.

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



As residências estudantis que trabalham com 
a Escola de Idiomas Carlos V Eles têm todos 
os confortos possíveis alunos: Wi-Fi de alta 
velocidade, limpeza quarto, lavanderia, sala de 
recreação, pátio, terraço, sala de jantar, etc. 

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

Como todos os alojamentos da Escola de 
Línguas Carlos V, local da as residências 
estudantis estão localizadas em locais onde a 
rede de comunicação é rápida e facilmente 
acessível residencias de estudiantes se sitúan 
en lugares donde la red de comunicación es 
rápida y fácilmente accesible.



o melhor verão da sua vida
Nossos alunos vivem uma experiência que eles vão lembrar para o resto de suas vidas. Criar 
laços de amizade com estudantes de todo o mundo que continuam a manter 
ao longo dos anos, utilizando o espanhol como meio de comunicação.
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