
Malaga
Malaga, báječný zážitek 
na pobřeží zalitém 
sluncem a v uličkách 
města plném tajemství



město
Malaga je hlavním městem regionu 
Costa del Sol, pobřeží slunce. Počasí na 
Costa del Sol je po většinu roku slunečné 
a pobřeží je známé svými dlouhými 
krásnými plážemi, které pravidelně lákají 
návštěvníky z celého světa.

Přestože je Malaga moderní metropole, 
oplývá kulturními a historickými 
zajímavostmi. Milovníky pláže okouzlí 
jemný písek na pobřeží, mořský vánek a 
živé rozmluvy místních obyvatel v rušných 
ulicích města.

Těm, kteří chtějí poznat Malagu i mimo 
její pláže, se otevírá rozsáhlé pohoří, 
které nabízí výhled na celé středomoří. 
V Malaze ochutnáte také vyhlášené 
pokrmy Andalusie, které patří k perlám 
tradiční španělské kuchyně.

Katedrála v Malaze z 16. století je renesančním klenotem. 
Ačkoli měla mít původně dvě věže, nakonec byla 
z finančních důvodů postavena jen jedna věž. Dnes je proto 
katedrála známá jako „La Manquita“ - „malá jednoruká 
dáma“. Katedrála se nachází v prostředí starobylých uliček 
plných květin, kterými se můžete vydat na procházku historií 
tohoto malebného města.



Malaga je město plné kulturních pokladů, 
čekají na vás muzea, divadla, kina a 
pravidelné koncerty pod otevřeným 
nebem.

Blankytně modrá obloha, palmové 
promenády a nezapomenutelná krajina 
Malagy se vám již navždy vtisknou do 
paměti.

Španělsko je bezpečná země, ve které 
se snoubí barevný a dynamický rytmus 
nočního života a poklidných dní, ve 
kterých je ideální vyrazit na procházku 
do parku s rodinou či přáteli.

Pláže Malagy jsou ideální pro všechny druhy volnočasových aktivit, od relaxu na jemných písčitých plážích, 
plavání v příjemně teplé vodě či posezení v plážových barech a skvělé večeři v místních restauracích.
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Výuka španělštinyNávštěva historickéh o centra Malagy

Výuka španělštinyNávštěva katedrály a střech

Výuka španělštinyNávštěva pláže

Návštěva muzea Pabla Picassa

Návštěva pevnosti La Alcazaba a antického divadla

Návštěva zámku Gibralfaro

Program na pláži

Návštěva muzea Thyssen-Bornemisza

Flamenco Workshop

Kulinářský workshop

Výuka španělštiny

Výuka španělštiny

Výlet do Granady a návštěva Alhambry

Nákupy

Výuka španělštiny
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Výuka španělštiny

Návštěva městečka Ronda

Divadlo

Noční procházka

Flamenco show

Karaoke

Kostýmová party ve stylu 80. let

Just dance

Soutěž v deskových hrách

Soutěž v deskových hrách

Divadelní workshop

Návštěva kina

Just dance

Karneval

Rozlučková večeře

program v malaze

program

* Program je pouze orientační a může být pozměněn.

Návrat domů



Malaga je přístavní město, ke kterému neodmyslitelně patří jeho pláže.

Některé aktivity jsou proto plánované na pláži, kde strávíte čas na sluníčku 
a čerstvém mořském vzduchu. 

Malaga je plná kulturního bohatství, umění a historie. K jejím dominantám 
patří antické římské divadlo, muzeum malíře Pabla Picassa nebo slavná 
palácová pevnost Alcazaba. O víkendu objevíte krásné dominanty 
Andalusie, města Granadu a Sevillu.

Tato okouzlující města si jistě zamilujete a jejich krásu si budete připomínat, 
kdykoli si na ně v budoucnu vzpomenete.

Ve Španělsku budete trávit čas s lidmi z celého světa. Budete 
se spolu učit španělsky a užijete si spoustu zábavy. Na vaše 
společné zážitky budete s láskou vzpomínat a získáte přátele na 
celý život. Mnoho studentů, kteří s námi v minulosti Španělsko 
navštívili, jsou se svými přáteli z pobytu stále v kontaktu.



Ubytování
Během pobytu v Malaze budete ubytováni v 
moderní studentské rezidenci v centru tamního 
univerzitního kampusu.

Rezidence se nachází ve skvělé lokaci. Je útulná 
a zároveň skvěle vybavená, funguje tedy jako 
ideální místo k odpočinku i učení. K dispozici 

budete mít celou řadu služeb, čekají na vás zdravé a chutné pokrmy, relax 
a spousta zábavy.

Bydlet můžete v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Všechny 
pokoje jsou vybavené vlastní koupelnou spolu s malým pracovním stolem 
a mikrovlnnou troubou.



Univerzitní kampus Malagy je 
naprosto bezpečný a obklopený 
přilehlými fakultami univerzity. Je 
10 minut pěšky vzdálený od centra 
města a 20 minut pěšky vzdálený od 
pláže. 

Studentská rezidence je napojená 
na zbytek města díky výborně 
fungujícímu systému hromadné 
dopravy, který zahrnuje metro a 
autobus.



Nejlepší léto vašeho života
Sníte o létě stráveném ve městě plném slunce? Láká vás trávit čas na pláži, poznat nové 
přátele a učit se španělsky? Vydejte se s námi v létě do Malagy.

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


