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Wycieczka po Maladze 

25 lutego wyruszyliśmy w podróż do Malagi. 

Widzieliśmy katedrę w Maladze i zamek Gibralfaro. 

Po wyczerpującym dniu zwiedzania wreszcie 

mieliśmy czas na relaks w miejscu z zapierającym 

dech widokiem na zachód słońca nad morzem. 

Odkryliśmy piękno miasta, które jest 

niezapomniane. Ponadto byliśmy również na 

stadionie La Rosaleda, gdzie widzieliśmy mecz La 

Liga. Było to spotkanie Malagi z Sevillą.









Rejs po morzu Alborańskim
Tego dnia pogoda była idealna jak na rejs. Nie było 

prawie w ogóle wiatru, słoneczko mocno grzało, a niebo 

było niemalże bezchmurne. Zaraz po wejściu na statek 

rozsiedliśmy się na jego brzegach i ruszyliśmy w podróż. 

Załoga statku w trakcie rejsu poczęstowała nas sokiem 

alkoholowym. Wszyscy wróciliśmy na brzeg cali i w 

komplecie.



Wycieczka do Gibraltaru

Podczas wycieczki zwiedziliśmy:

 Skałę Gibraltarską, gdzie oprócz pięknych widoków

zobaczyliśmy wiele małp

 Pas lotniskowy przecinający ulicę

 Miasto I jego zabudowę

Wycieczka należała do tych aktywnych, mimo deszczu

udało nam się zobaczyć wiele ciekawych rzeczy.







Tapas night



 Podczas wyjazdu zabrano nas na tapas night(niewielkie przekąski 

podawane zazwyczaj do napojów w barach Hiszpanii), podczas 

którego mogliśmy spróbować kalmary, krewetki, ośmiornice oraz 

wiele innych owoców morza





Podróż po Grenadzie

 Jedną z czterech naszych wycieczek po Hiszpanii była wycieczka 

do Granady. Główną atrakcją dla którego warto odwiedzic to 

miasto jest Alhambra, która jest arabskim zabytkiem budownictwa w 

Europie. Pomimo niesprzyjającej pogody warto było zwiedzic to 

miejsce chociażby ze wzgledu na ciekawą architekture wzorowaną 

na stylu arabskim. Ciekawostką jest to że w całej Hiszpanii jest to 

jedyne miejsce gdzie można jezdzic na nartach.





Wycieczka do Sewilli

Wycieczka ta była wyjątkowa, ponieważ miasto te 

jest stolicą Andauzji. Jest znane z największej 

katedry świata tzn, Katedry Najświętszej Marii 

Panny, którą widzieliśmy na własne oczy. Poza tym 

mogliśmy zwiedzić ciekawe zakątki tego miasta, 

wąskie uliczki, giełdy a także przyjrzeliśmy 

się ogrodom Alkazaru.

Udało nam się odwiedzić muzem, gdzie była 

wystawa pt. "Czarna msza". Piękne widoki 

towarzyszyły nam przez cały słoneczny dzień.
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PRAKTYKI PODSTAWOWE INFORMACJE

 Zazwyczaj w jednym miejscu praktyk znajdowały się po 2 

osoby z grupy

 Odbywały się w supermarketach

 Każdemu została pokazana droga do miejsca pracy

 Bez problemu mogliśmy przemieszczać się środkami 

transportu publicznego (dostaliśmy bilety)

 Mieliśmy czas wolny po praktykach oraz 

lekcje hiszpańskiego






