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Gratis 

 

 

 

Zajęcia społeczno-kulturowe w Sewilli 
 

Zwiedzanie Sewilli z euroMind 
 

Sewilla jest artystyczną i kulturalną stolicą Andaluzji, południowego regionu 

Hiszpanii. Miasto to jest historycznym arcydziełem pełnym zabytkowych 

budynków, festiwalów flamenco oraz ogrodów związanych z kulturą islamską. 

Jako że Sewilla to największe miasto Andaluzji, łatwo jest się w niej zgubić. Oczywiście nie chcemy, aby 

to się zdarzyło, dlatego też pokażemy Wam najważniejsze punkty orientacyjne i zabytki Sewilli. 

Pracownik euroMind zaprezentuje najbardziej atrakcyjne miejsca, w których można przebywać 

w wolnym czasie, a przy tym coś zjeść, napić się, odpocząć lub po prostu przyjemnie spędzić czas 

z przyjaciółmi.  

W ciągu kilku godzin pomożemy Wam poznać historię miasta. Co więcej, podzielimy się 

doświadczeniem, doradzimy, gdzie pójść na zakupy lub gdzie możecie spróbować hiszpańskiej 

gastronomii.  

Wycieczka po mieście zawiera: 

 Plac hiszpański (Plaza de España) 

 Najbardziej imponujący zabytek 

zaraz po Katedrze 

 Wybudowany z okazji Wystawy 

Iberoamerykańskiej w 1929 roku 

 Wielkość placu jest równa blisko 

pięciu boiskom piłki nożnej  

 Wykorzystywany przez lata jako 

miejsce do kręcenia wielu filmów, takich jak „Gwiezdne wojny” czy „Lawrence z Arabii” 

 

 Park Marii Luisy (Parque Maria Luisa) 

 Największy park znajdujący się w Sewilli, a także jeden z najpiękniejszych w Europie 

 Zawiera Muzeum Archeologiczne znane z rzymskich rzeźb i pozostałości po mieście Italica 

 Obejmuje również piękny budynek w stylu Mudejar, zwany Pabellón Mudéjar (Pawilon 

Mudejar) oraz Muzeum Sztuki Popularnej („pop art”) i Obyczajów 

 

 Pałac Yanduri (Palacio de Yanduri)  
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 Ogrody Cristiny (Jardines de Cristina) 

 

 Złota Wieża (Torre del Oro) 

 Jeden z najpóźniejszych dorobków z okresu dynastii Almohadów w Sewilli 

 

 Archiwum Indii (Archivo de Indias) 

 Reprezentuje podstawową część hiszpańskiej historii 

 Zawiera wszystkie ważne dokumenty dotyczące odkrycia Ameryk przez Krzysztofa Kolumba 

i późniejszej hiszpańskiej kolonizacji 

 Należy do światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO  

 Wejście jest bezpłatne 

 

 Pałac Real Alcázar w Sewilli (zwiedzanie tylko części zewnętrznej) 

 Jest to pałac królewski 

 Należy do światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO 

 Jest to wspaniały kompleks tarasów i pawilonów stworzony w różnych stylach 

architektonicznych, od stylu mudéjar aż po gotycki 

 

 Katedra i Wieża Giralda (zwiedzanie tylko części 

zewnętrznej) 

 Największa katolicka katedra na świecie 

 Wyjątkowe świadectwo andaluzyjskiej kultury, 

która łączy w sobie elementy muzułmańskie 

i chrześcijańskie 

 Mieści się tu grób Krzysztofa Kolumba 

 Minaret świątyni (dziś Giralda) był w XII w. 

najwyższą wieżą na świecie 

Spacer po Sewilli zorganizuje Wasz koordynator euroMind. Będzie on dostosowany do 

harmonogramu. 
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Kulturowa wycieczka rowerowa  
 

Sewilla, podobnie jak wiele innych miast hiszpańskich i europejskich, 

promuje rowery jako ekologiczny, alternatywny środek transportu. Sewilla, 

dzięki liczącym ponad 138 kilometrów trasom rowerowym, korzystnym 

warunkom pogodowym i płaskim uliczkom, jest idealnym miastem do 

codziennego poruszania się rowerem.  

Podczas przejażdżki można odwiedzić najważniejsze miejsca i zabytki w mieście, 

łącząc w jednym sport i kulturę. 

Trasa rowerowa rozpoczyna się w słynnym parku Maria Luisa i prowadzi wzdłuż 

głównych szlaków turystycznych w mieście. Trwa około cztery godziny. Podczas 

wycieczki poznacie historię i legendy Sewilli. Program wycieczki może być 

prezentowany w różnych językach i można go dostosować do każdej grupy wiekowej.

 

Miejsca, które odwiedzimy podczas wycieczki to:       

Park Maria Luisa: muzeum archeologiczne, muzeum 

etnograficzne, Plaza de España i pomnik Becquera. 

Centrum miasta: Uniwersytet w Sewilli, Archiwum Indii, 

katedra, Reales Alcázares (pałac), dzielnica Santa Cruz i Pałac San Telmo. 

Brzeg rzeki Guadalquivir: Torre de Oro, dzielnica Triana, most Isabel II i EXPO '92. 

 

Cena zawiera następujące wyposażenie: 

Rowery dla wszystkich, niezależnie od wzrostu i wagi, 

z aluminiową ramą, idealne do jazdy po mieście.  

Kaski: bardzo przydatne i wygodne z elementami 

odblaskowymi. 

Kurtki odblaskowe, zarówno dla uczniów,  jak i nauczycieli. 

 

Wycieczki można zorganizować w zależności od harmonogramu grupy: 

Wiosną i zimą wycieczki można rozpocząć między 09:00 a 15:00. 

Latem i jesienią wycieczki można rozpocząć między 09:00 a 17:00. 

4-6 os.: 26 € / os. 

7-9 os.: 21 € / os. 

≥10 os.: 15 € / os. 

        3 godz. 
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Zwiedzanie Sewilli na rowerze z Naturandą 

 

Rower to najlepszy sposób na 

zwiedzanie historycznego  

centrum Sewilli. Ta wycieczka, 

organizowana przez firmę Naturanda, 

zabierze was wzdłuż głównych atrakcji Sewilli w towarzystwie doświadczonego 

przewodnika. 

Naturanda wyróżnia się na tle innych firm jako młoda, dynamiczna i andaluzyjska firma 

zajmująca się turystyką ekologiczną. Firmę tworzy doświadczona grupa 

wielojęzycznych profesjonalistów specjalizujących się w turystyce, ochronie 

środowiska, sztuce, kulturze i historii. Od 2011 r. oferują turystykę ekologiczną 

i kulturową, a przede wszystkim wspaniałej jakości usługi i niezapomniane wrażenia! 

Rozpoczniemy naszą wycieczkę przy Plaza Del Museo, skąd zwiedzimy historyczne 

centrum Sewilli. Następnie przejedziemy przez most Cristo de la Expiración, gdzie 

poznamy tło Expo 1992 oraz dzielnicę Triana. Po zwiedzeniu Triany powrócimy nad 

rzekę, skąd rozciąga się olśniewający widok wzdłuż brzegów Guadalquiviru.  

Następnie zwiedzimy inne miejsca 

położone wzdłuż rzeki, w tym niektóre 

z najbardziej znanych atrakcji w Sewilli, 

takie jak: 

 Torre del Oro 

 Plaza de España  

 Park María Luisa 

Następnie odwiedzimy dzielnicę Santa 

Cruz, gdzie zatrzymamy się przy najważniejszych zabytkach. Objazd zakończymy, 

przejechawszy przez popularne dzielnice, takie jak La Macarena i La Alameda de 

Hercules. Stamtąd wrócimy do miejsca startu.  

Wycieczki rowerowe z Plaza del Museo (w centrum Sewilli) 

 Czas trwania: 2,5 godziny 
 Rozpoczęcie o godz. 11.00 (na prośbę uczestników godzinę rozpoczęcia 

można zmienić)  

  15 € / os. 

  2 godz. 30 
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Spływ kajakowy z  Naturandą 
 

Ta wycieczka, organizowana 

przez firmę Naturanda, to spływ 

kajakowy po słynnej rzece 

Guadalquivir biegnącej przez centrum 

Sewilli. Naturanda wyróżnia się na tle innych firm jako młoda, dynamiczna 

andaluzyjska firma zajmująca się turystyką ekologiczną. Firmę tworzy doświadczona 

grupa wielojęzycznych profesjonalistów specjalizujących się w turystyce, ochronie 

środowiska, sztuce, kulturze i historii. Od 2011 r. oferują turystykę ekologiczną i 

kulturową, a przede wszystkim wspaniałej jakości usługi i niezapomniane wrażenia! 

Rzeka Guadalquivir odegrała ważną rolę w tzw. złotym wieku Sewilli, rozpoczętym po 

zagrabieniu przez Hiszpanię Ameryki i trwającym ok. 150 lat. Sewilla była wówczas 

największym portem w Europie. Z Ameryki dopływały tu takie towary, jak złoto, srebro 

i tytoń. W miarę, jak żegluga w górę rzeki stawała się coraz trudniejsza, Sewilla traciła 

na znaczeniu. Przed Expo 1992 bieg rzeki został zmodyfikowany. Jest ona obecnie 

wykorzystywana głównie do rejsów wycieczkowych i kajakarstwa. 

Po krótkim objaśnieniu kierowania 

kajakiem wyruszymy z siedziby 

firmy, znajdującej się w dzielnicy 

Triana, skąd przepłyniemy przez 

miasto. Doświadczony przewodnik 

zabierze was w podróż w czasie do 

najważniejszych momentów 

w historii Sewilli, takich jak podróż 

do Ameryki i podróż dookoła świata. Zobaczycie urokliwe zabytki Triany, La Isla de La 

Cartuja, arenę walk byków La Maestranza, dzielnicę El Arenal i pawilony EXPO z 1992 

roku. 

W cenę wliczony jest:  

 Kajak 

 Kurs wprowadzający 

 Profesjonalny przewodnik  
 

Spływy kajakowe wyruszają z Calle Betis 19 (przy rzece Guadalquivir) 

 Czas trwania: 3 godziny 

 Rozpoczęcie o godz. 11 (na prośbę uczestników godzinę rozpoczęcia można 

zmienić) 

16 € / os. 

   3 godz. 
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La Real Maestranza (Arena byków) 
 

Czy jesteście zainteresowani słynną korridą? Jeśli tak, zdecydowanie musicie zwiedzić  

królewską arenę byków, jeden z najważniejszych artystycznych zabytków w Sewilli.  

Każdego roku, gdy tylko rozpoczyna się sezon walk byków, wiwatująca na cześć matadorów 

publiczność wypełnia arenę po brzegi. 

Podczas wizyty na własnej skórze doświadczycie silnych emocji, jakie podczas corridy czuje 

torreador lub jego widzowie. W budynku znajduje się też Muzeum Walk Byków zawierające 

jedną z największych na świecie wystaw obrazów i kolekcji rycin dotyczących walki byków. 

Zespół euroMind zarezerwuje wizytę i będzie Wam towarzyszyć podczas jej trwania. Co więcej, 

uczestnicy zwiedzą muzeum wraz z przewodnikiem, który pokaże i wyjaśni wszystkie sekrety 

sztuki „walki byków”. Zależnie od poziomu języka angielskiego/hiszpańskiego, koordynator 

euroMind pomoże zrozumieć wyjaśnienia przewodnika.  

Wizyty będą dostępne w podanych godzinach w zależności od harmonogramu grupy: 

 09.30-19.00 (od 1 listopada do 31 marca) 

 09.30-21.00 (od 1 kwietnia do 31 października) 

 

  

10 € / os. 

1 godz. 
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Metropol Parasol – Las Setas 
 

Metropol Parasol jest bardzo ciekawym przykładem sztuki nowoczesnej, która  

zawładnęła starym miastem.  

Budynek z nazwy jak i z wyglądu przypomina 

grzyby (Setas). Jego struktura składa się z 

sześciu parasoli przybierających kształt 

ogromnych grzybów, i uważana jest za jedną 

z największych drewnianych budowli na 

świecie. Z góry budynku nie będziecie mogli 

oderwać wzroku od wspaniałych widoków na 

miasto.  

Niższe poziomy konstrukcji zawierają Antiquarium (Muzeum Archeologiczne), plac publiczny 

oraz targ. Windy zamontowane w betonowych kolumnach zabierają odwiedzających na dach, 

na którym kręte dróżki prowadzą do punktu widokowego. 

Nowoczesny projekt Metropol Parasol był uważany za nieodpowiedni w otoczeniu historycznych 

okolic. Jako że pomysł wydawał się zbyt nowoczesny, jako główny materiał postanowiono 

wybrać drewno. Pomimo początkowych wątpliwości, projekt odniósł sukces, a Sewilla po raz 

pierwszy od wieków zyskała nowy, wyjątkowy budynek, zachęcający wielu turystów do wejścia 

na górę. 

Koordynator euroMind będzie towarzyszyć Wam podczas wizyty oraz zajmie się rezerwacją 

biletów. 

Godziny otwarcia: 

 Od niedzieli do czwartku: 10.30-23.45 

 Od piątku do soboty: 10.30-12.45 

 

  

5 €/os. 
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Wieczór tapas 
 

Wyjście na tapas to świetna okazja do spróbowania lokalnej kuchni, spotkania się 

z zespołem euroMind oraz miłego spędzenia czasu. 

Tapas to małe porcje jedzenia podawane z napojem. Zespół euroMind zabierze uczestników 

do jednego z tutejszych barów, pomoże zaznać typowo hiszpańskiej atmosfery spotkań 

towarzyskich i skosztować odrobinę hiszpańskich przysmaków.  

Zespół euroMind zarezerwuje wam miejsca i pomoże wszystkim uczestnikom w wyborze 

i zamówieniu czegoś pysznego do jedzenia i picia. 

 

Rezerwacji dokonuje koordynator euroMind na godz. 20:00 lub inną, zależnie od 

dyspozycji uczniów.  

 

 

 

 

 

  

 

10€/os.  
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Profesjonalny pokaz flamenco 
Auditorium Álvarez Quintero: pokaz + zajęcia 

W sali Álvarez Quintero odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych. Znajduje się ona 

 w sercu Sewilli, pomiędzy dwoma symbolicznymi miejscami – katedrą oraz urzędem miasta. 

Sala mieści się na parterze wyjątkowego sewilskiego domu z  

końca dziewiętnastego wieku. Budynek został gruntownie 

odrestaurowany, dzięki czemu pomieścić może różnorodne  

wydarzenia kulturowe. Wyposażono go we wszystko, czego  

wymagać mogą dzisiejsi mieszkańcy miasta, przy jednoczesnym 

zachowaniu stylu architektonicznego tradycyjnego dla Sewilli. 

To audytorium, o pojemności do 90 osób, jest przemiłym 

miejscem, a organizowane tu aktywności podkreślają 

tradycyjne aspekty andaluzyjskiej kultury..  

Pokaz flamenco trwa ok. 60 minut, co 

wystarczy, aby odkryć różne style 

flamenco. Utalentowani muzycy i tancerze 

sprawią, że odczujecie na własnej skórze 

magię flamenco. 

 Ci z was, którzy naprawdę chcą zrozumieć i poczuć na własnej skórze magię tańca 

flamenco, mogą wziąć udział w godzinnej lekcji flamenco udzielonych przez zawodowo 

tańczących flamenco artystów. Będzie można nauczyć się podstaw flamenco, takich jak 

utrzymywanie odpowiedniego tempa, nauczyć się tradycyjnych sposobów na aplauz oraz 

podstawowych ruchów ramion i dłoni.  

Pod koniec lekcji nauczycie się choreografii do tanga. Zatańczycie wspólnie z zawodowymi 

tancerzami, poznając korzenie tego andaluzyjskiego tańca. 

Pokazy odbywają się dwa razy dziennie, w godzinach: 

 19.00 

 20.30 

 

 

 

Pokaz flamenco w La Carbonería 
 

 

10€/os. 

15€/os. 

1 godz. 15 
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Ujrzenie pokazu flamenco w barze 

to dla was wyjątkowa okazja, by 

doświadczyć magii flamenco w 

nowej oprawie. Wielu twierdzi, że 

jest to najbardziej autentyczna 

forma flamenco, mimo że 

występującym w barach artystom 

może brakować finezji 

charakterystycznej dla ich profesjonalnych kolegów i koleżanek po fachu. 

Niemniej jednak w ten sposób zobaczyć można bezpłatny i improwizowany 

pokaz flamenco.  

Darmowe koncerty lub taniec flamenco można podziwiać pod zadaszonym 

tarasem z tyłu budynku, głównie latem i zimą. Przedni bar ma rustykalny 

wystrój, a pomieszczenie wypełniają: fortepian, kamienne ściany, kominki oraz 

drewniane krzesła i stoły. 

La Carboneria to przytulne miejsce w stylu wiejskim. Od katedry oddalone jest 

zaledwie o dziesięciominutowy spacer. Wedle miejskiej legendy, nazwa baru 

(dosł. węglarnia) pochodzi od jego dawnego przeznaczenia, mianowicie od 

przechowywanego tu węgla. 
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Rejs statkiem po Sewilli 
Zobacz Sewillę z innego punktu widzenia, podczas relaksującego rejsu po rzece  

Guadalquivir (pol. Gwadalkiwir). 

Sewilla, jako dawna stolica Hiszpanii, obejmuje wschodni brzeg rzeki Gwadalkiwir. Rejs 

statkiem oferuje wspaniałe widoki na niektóre z zabytków miasta.  

Podczas rejsu można zobaczyć takie zabytki jak: Złotą Wieżę, Arenę Byków 

„Maestranza” oraz Pałac San Telmo. W ciągu godziny, zobaczycie klasyczną i 

nowoczesną Sewillę, z objaśnieniami w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, 

portugalskim, niemieckim lub włoskim.  

Z pokładu jednego z nowoczesnych statków można zobaczyć arenę byków, historyczne 

mosty, dzielnicę Triana, pawilony z wystawy światowej z 1992 roku oraz wystawy ibero-

amerykańskiej z 1929 roku, wieże Placu hiszpańskiego, wiele konwentów miasta i 

klasztorów, włączając klasztor Santa Maria de la Cuevas y la Cartuja (gdzie Krzysztof 

Kolumb zaplanował swoją podróż, podczas której dotarł do brzegów Ameryki), nowe 

mosty wybudowane na wystawę światową w 1992 roku i wiele, wiele więcej.  

Rejsy rozpoczynają się przy nabrzeżu nazywającym się Muelle de la Torre del Oro 

(znajduje się przy Paseo Alcalde Marqués del Contadero). 

Rejsy odbywają się co 30 minut, godziny otwarcia są zależne od sezonu: 

 Od kwietnia do października, od godz. 11.00 do 22.00 

 Od listopada do marca, od godz. 11.00 do 19.00 

  

15€/os. 

1 godz. 
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Zwiedzanie stadionu 

Spektakularnie wyremontowany stadion Ramón Sánchez-Pizjuán przeżywa 

właśnie nową erę. Został wybudowany w 1958 roku i odbyły się na nim 

historyczne mecze piłki nożnej takie jak: półfinał Pucharu Świata z 1982 roku, 

finał Pucharu Europy w 1986 roku, mecze FC Sewilli w hiszpańskiej lidze oraz 

konkursy europejskie, takie jak Liga Europy UEFA oraz Liga Mistrzów UEFA.  

Jest to dobra okazja, żeby zobaczyć stadion zza kulis, a także rzucić okiem na niezwykłości 

stadionu oczami słynnych zawodników FC Sewilla. 

Przejdziecie się wzdłuż najbardziej symbolicznych miejsc stadionu. Podczas tej wycieczki 

będziecie mieli okazję zwiedzenia poniższych miejsc:   

 Sala „1890. Początki FC Sewilla” (Muzeum) 

 Sala Pucharów  

 Sala Prasowa  

 Przebieralnie 

 Boisko sportowe  

 Miejsca na trybunach w lożach VIP  

 Ławki zawodowników  

 

Tę wizytę, trwającą ok. 50 minut, odbyć można 5 razy w tygodniu, z wyjątkiem dni, w 

których są rozgrywane mecze. 

Godziny otwarcia (dla wycieczek):  

 Od poniedziałku do czwartku:  

-09:00-13:00 

-16:00-18:00 

 W piątek: 

-09:00-13:00 

Godzina zwiedzania może ulec zmianie lub być odwołana ze względu na trening drużyny FC 

Sewilla na stadionie lub ze względu na inne wydarzenia. Jeśli tak się stanie, grupa zostanie 

powiadomiona z wyprzedzeniem.  

 

  

12€*/os. 

1 godz. 

 

Cena dla grupy min. 15-osobowej. 

W przypadku mniejszej grupy: 16€/ os. 

 

* 

https://tickets-fcb.fcbarcelona.com/fcbmuseu/en_US/entradas/evento/1200/session/217821/step1r2
https://tickets-fcb.fcbarcelona.com/fcbmuseu/en_US/entradas/evento/1200/session/217821/step1r2
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Mecz piłki nożnej 
Czy chcielibyście wziąć udział w aktywności sportowej? Jeśli tak, polecamy udział 

w meczu piłki nożnej!  

Sprawdzicie się w meczu przeciwko miejscowej drużynie.   

Wasz koordynator euroMind zarezerwuje boisko i pokaże wam, jak do niego dotrzeć. 

Koordynator będzie także nadzorował mecz i pilnował, aby wszyscy trzymali się zasad 

fair play. 

Zespół euroMind da Wam również koszulki, aby ułatwić rozpoznawanie członków 

swojej drużyny. 

Zapewniamy wspaniałą atmosferę podczas meczu i dobrą zabawę, przy jednoczesnej 

wymianie kulturowej. 

 

Zawody zostaną zorganizowane przez koordynatora euroMind i będą uzależnione od 

harmonogramu grupy. 

 

 

 

  

5€/os. 
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Wymiana językowo-kulturowa 
Interesuje was poznawanie nowych ludzi? Lubicie rozmawiać w obcych językach?  

Albo po prostu chcecie miło spędzić czas? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, nie możecie 

przegapić tej wymiany.  

Zespół euroMind przygotuje wam rozmaite gry i zabawy, podczas których można poznać 

nowych ludzi i rozmawiać po angielsku lub hiszpańsku, a przy okazji dobrze się bawić! Jest 

to doskonała okazja do zapoznania się z hiszpańską kulturą, zwyczajami i typowo 

andaluzyjską atmosferą. 

Po długiej rozmowy możecie poczuć pragnienie, dlatego też na każdego z uczestników 

czeka poczęstunek.  

 

Spotkanie zostanie zorganizowane przez koordynatora euroMind i będzie uzależnione od 

harmonogramu grupy. 

 

 

  

10€/os. 
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Wieczór z paellą 
 

Kto powiedział, że aby 

spróbować paelli, jednej z 

najbardziej rozpoznawalnych 

potraw Hiszpanii, trzeba 

odwiedzić luksusową 

restaurację?  

EuroMind daje wam wyjątkową 

możliwość spróbowania 

i przygotowania swojej własnej wersji tego wspaniałego andaluzyjskiego dania podczas 

dwugodzinnego warsztatu kulinarnego. W trakcie warsztatu będziecie mogli 

przygotować własną paelle pod czujnym okiem naszego najlepszego kucharza. 

Otrzymacie dostęp do szerokiego wachlarza wyśmienitych, świeżych lokalnych 

produktów, abyście mogli przygotować dokładnie taką paellę, na jaką macie ochotę. 

 

Tym z was, którzy po ciężkiej pracy będą marzyli 

tylko o chłodnym napoju, zostanie podana 

prawdziwa, słodka sangria! 

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji i dołączcie do 

nas w Dream Hostel Sevilla. 

 Czekamy na was! 

 

 

Przydatne informacje: 

Godzina rozpoczęcia: 19:00 

Czas trwania warsztatu: Około dwóch godzin 

Miejsce: Dream Hostel Sevilla 

Adres: Calle Pascual de Gayangos, 32, 41002 Sevilla 

 

  

13 €/os. + 

Sangría  

gratis! 
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 Wycieczki jednodniowe 
 

 

Sewilla położona jest na południu Hiszpanii oraz w samym środku Andaluzji, co sprawia, że jest to 

idealny punkt na rozpoczęcie odkrywania całego regionu południowej Hiszpanii. Praktycznie 

wszystkie miejsca w tym obszarze można zwiedzić w ciągu jednego dnia, i tylko niektóre, szczególnie 

odległe wymagają więcej czasu.   

Poniżej znajdują się nasze propozycje: 

Wycieczka do Mijas 
Jedną z perełek Costa del Sol jest piękne, 

malutkie miasteczko Mijas, położone w górach 

na wysokości 428 metrów nad poziomem 

morza. To doskonałe miejsce zarówno na 

spędzenie wakacji, jak i całego życia. 

Spacerując po wąskich, brukowanych uliczki 

tej andaluzyjskiej mieściny łatwo jest 

zrozumieć, co przez lata przyciągało do niej 

cudzoziemców. Wielu artystów i pisarzy 

postanowiło zamieszkać w Mijas, korzystając 

z utrzymującej się tam cały rok doskonałej pogody i unikając ruchliwych nadmorskich 

miast turystycznych, oddalonych od wsi o zaledwie 7 km. Podczas zwiedzania 

miasteczka z pewnością nie można przegapić wspaniałego Playa de la Cala Mijas i 

pięknych placów (Plaza de la Constitución y de España). 

Wyjazd: 9:00 z miejsca zakwaterowania w Sewilli. 

Uczestnicy wycieczki zostaną odebrani z miejsca zakwaterowania przez koordynatora 

projektu, który w autobusie wręczy wszystkim mapę miasta oraz niezbędne informacje 

na temat podróży. 

Przyjazd do Mijas: 11:30 

Zwiedzanie miasta: 11:00 do 13:30 

Przerwa na obiad: 14:00 do 14:30 

Wolne popołudnie: 14:30 do 17:00 

Wyjazd: 17:00 

Przyjazd do Sewilli: 19:30 

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  
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Wycieczka do Marbelli 

 
Marbella jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast na Costa del Sol i jest ku temu 

wiele powodów. Doskonały klimat, plaże, naturalne otoczenie i największe kompleksy 

sportowe to tylko niektóre z 

niezliczonych atrakcji, które oferuje 

to miasto położone na wybrzeżu 

Malagi. Wyraźnym dowodem na 

wysoką jakość jego infrastruktury 

jest Puerto Banús, jedno z 

najbardziej charakterystycznych i 

uwielbianych przez turystów miejsc 

w Marbelli. Znajduje się tam 

ekskluzywna strefa rekreacyjna położona wśród obiektów należących do przystani. 

Marbella jest również rajem dla miłośników golfa. Zabytkowa część miasta, 

usytuowana w pięknej zatoce, kryje piękne zakątki wypełnione typowo andaluzyjskimi 

aromatami, bielonymi domami i rzędami drzew pomarańczowych zdobiącymi ulice i 

place.  

Poza zwiedzaniem pięknych plaż i portów, warto też przejść się po casco antiguo 

(starym mieście) Marbelli, mieszczącym w sobie stare mury zamkowe, czyli murallas 

oraz wiele lokalnych parków i rynków. 

Wyjazd: 08:30 z miejsca zakwaterowania w Sewilli. 

Uczestnicy wycieczki zostaną odebrani z miejsca zakwaterowania przez koordynatora 

projektu, który w autobusie wręczy wszystkim mapę miasta oraz niezbędne informacje 

na temat podróży.  

Przyjazd do Marbelli: 11:30 

Zwiedzanie miasta: 11:30 do 14:00 

Przerwa na obiad: 14:00 do 14:30 

Wolne popołudnie: 14:30 do 16:30 

Wyjazd: 16:30 

Przyjazd do Sewilli: 19:30 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

 



 
21 

 

Wycieczka do Nerja 

 

Nerja, położona na wschodnim końcu Costa del Sol, posiada wszystko, co konieczne, 

by przyciągnąć każdego turystę. Średnia roczna temperatura wynosząca 20 °C, piękny 

górski krajobraz regionu La Axarquía oraz nieregularne wybrzeża plaż i klifów to tylko 

niektóre z jej licznych atrakcji. Nerja może pochwalić się wieloma atrakcyjnymi plażami, 

wśród nich Burriana i Torrecilla, 

które dysponują 16 kilometrami 

złocistego piasku, czystą i 

spokojną wodą oraz magią 

małych zatoczek. Zabytkową 

część miasta, praktycznie 

niezmienioną przez czas, 

wypełniają wąskie, kręte uliczki 

i bielone domy ze zdobionymi 

pelargoniami tarasami z kutego 

żelaza, z których czasem słychać śpiew kanarków. 

 

Turyści mogę również wykupić przejażdżkę dorożką i zwiedzić najciekawsze atrakcje i 

zakamarki miasta. Warto zwiedzić pochodzący z XVII wieku kościół El Salvador, 

Ogrody Capistrano Playa i Balkon Europy (Balcón de Europa). 

Wyjazd: 08:30 z miejsca zakwaterowania w Sewilli. 

Uczestnicy wycieczki zostaną odebrani z miejsca zakwaterowania przez koordynatora 

projektu, który w autobusie wręczy wszystkim mapę miasta oraz niezbędne informacje 

na temat podróży.  

Przyjazd do Nerji: 11:30 

Zwiedzanie miasta: 11:30 do 14:00 

Przerwa na obiad: 14:00 do 14:30 

Wolne popołudnie: 14:30 do 16:30 

Wyjazd: 16:30 

Przyjazd do Sewilli: 19:30 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

- Cueva de Nerja ok. 10EUR  
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Wycieczka do Meridy  
 
Położona w samym sercu Szlaku Srebrnego, Mérida jest dziedzicem wspaniałej 

rzymskiej przeszłości. Tutejszy rzymski teatr, amfiteatr i świątynia poświęcona bogini 

Dianie czynią tę dawną stolicę rzymskiej Luzytanii jednym z najlepiej zachowanych 

stanowisk archeologicznych w Hiszpanii, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO.  

Stolica Estremadury posiada kalendarz wydarzeń kulturalnych pełen ciekawych 

atrakcji, w tym Międzynarodowy Festiwal Teatru Antycznego, który odbywa się 

każdego lata i jest jednym z najważniejszych tego typu w Hiszpanii. 

 

Podczas wizyty w Meridzie z pewnością nie należy zapomnieć o odwiedzeniu 

następujących zabytków:  

Rzymski teatr i amfiteatr; Świątynia Diany i Łuk Trajana; Rzymski most i zamek 

Alcazaba (po drugiej stronie rzeki). 

Wyjazd: 08:30 z miejsca zakwaterowania w Sewilli. 

Uczestnicy wycieczki zostaną odebrani z miejsca zakwaterowania przez koordynatora 

projektu, który w autobusie wręczy wszystkim mapę miasta oraz niezbędne informacje 

na temat podróży.  

Przyjazd do Meridy: 11:30 

Zwiedzanie miasta: 11:30 do 14:00 

Przerwa na obiad: 14:00 do 14:30 

Wolne popołudnie: 14:30 do 17:00 

Wyjazd: 17:00 

Przyjazd do Sewilli: 19:00 

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

- Teatr rzymski ok. 12EUR  

- Alcazaba ok. 6EUR 

 

 



 
23 

 

Wycieczka do Pueblos Blancos 
 
Cieszące się bogatym dziedzictwem architektonicznym Sierra de Cádiz, rozciąga się 

na północy prowincji tworząc piękny, zielony, stromy i porywający szlak: Szlak Białych 

Miasteczek. 

 

Jednym z najbardziej znanych miast na tym 

szlaku jest Arcos de la Frontera, 

odznaczone za swoje walory historyczne 

i artystyczne. Jest znane nie tylko ze 

względu na otaczające je przepiękne 

krajobrazy, ale również dzięki wspaniale rozwiniętej lokalnej sztuce i rzemiośle. 

 

Na szlaku znajdują się również Algar, Algodonales, El Gastor, Puerto Serrano 

i Villaluenga del Rosario.  

Po nich można odwiedzić  Benaocaz,  Bornos, Espera, Villamartín i Olvera, każde z 

nich z typowymi dla tego regionu miejskimi zabawami, zamkami i innymi 

osobliwościami. 

 

Szlak zagłębia się w rezerwat biosfery, jakim jest park naturalny Grazalema. Warto 

tutaj odwiedzić miasto o tej samej nazwie, a oprócz tego Zahara de la Sierra, 

miasteczko kuszące turystów jednym z najbardziej ekscytujących krajobrazów 

w regionie. Idąc dalej wzdłuż rzeki, napotkamy miejscowości takie jak Alcalá del Valle 

i Setenil de las Bodegas, obie z charakterystycznym układem domów wbudowanych 

w górę. 

 

 

 Wyjazd: 08:30 z miejsca zakwaterowania w Sewilli. 

 Uczestnicy wycieczki zostaną odebrani z miejsca zakwaterowania przez 

koordynatora projektu, który w autobusie wręczy wszystkim mapę miasta oraz 

niezbędne informacje na temat podróży.  

 Przyjazd do Pueblos Blancos: 11:30 

 Zwiedzanie miasta: 11:30 do 14:00 

 Przerwa na obiad: 14:00 do 14:30 

 Wolne popołudnie: 14:30 do 17:00 

 Wyjazd: 17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 19:00 

 

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

 

http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/algar/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/algodonales/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/el-gastor/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/puerto-serrano/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/villaluenga-del-rosario/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/villaluenga-del-rosario/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/benaocaz/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/bornos/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/espera/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/villamartin/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/villamartin/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/villamartin/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/villamartin/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/alcala-del-valle/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/alcala-del-valle/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/alcala-del-valle/
http://www.andalucia.org/en/destinations/provinces/cadiz/municipalities/setenil-de-las-bodegas/
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Wycieczka do Araceny 

Aracena jest głównym miastem pasma 

górskiego Sierra de Aracena i leży w parku 

przyrodniczym nazwanym na cześć miasta. 

Park ten jest jednym z najważniejszych 

chronionych terenów w regionie Andaluzji i 

zajmuje całą północ prowincji wraz z jej łąkami 

i wzniesieniami pokrytymi głównie dębami, dębami korkowymi, kasztanami i krzewami. 

Przepływają przez niego liczne strumienie, tworząc niezwykle piękny i czarujący 

krajobraz, idealny dla zwierząt gospodarskich. Szczególnie dobrze czuje się tu trzoda 

chlewna. 

Samo miasteczko, pełne zabytków i dóbr kulturowych, położone jest u podnóży starego 

zamku i klasztoru Nuestra Señora del Mayor Dolor, w którym zachowany jest minaret 

meczetu, jaki wcześniej mieścił się w tym samym budynku. Oprócz tego i wielu innych 

kościołów, które tworzą wspaniałe dziedzictwo tego miasteczka, najbardziej 

popularnym i zdecydowanie godnym uwagi miejscem znajdującym się w Aracenie jest 

Gruta de las Maravillas (jaskinia cudów), jeden z najciekawszych kompleksów jaskiń 

w Hiszpanii. 

 

 Wyjazd: 09:30 z miejsca zakwaterowania w Sewilli. 

 Uczestnicy wycieczki zostaną odebrani z miejsca zakwaterowania przez 

koordynatora projektu, który w autobusie wręczy wszystkim mapę miasta oraz 

niezbędne informacje na temat podróży.  

 Przyjazd do Araceny: 11:00 

 Zwiedzanie miasta: 11:00 do 14:00 

 Przerwa na obiad: 14:00 do 14:30 

 Wolne popołudnie: 14:30 do 17:30 

 Wyjazd: 17:30 

 Przyjazd do Sewilli: 19:00  

 

 

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

-Grota de las Maravillas: ok. 9€  

-Museo del Jamón: ok. 3,50€  

-Zamek Aracena: ok. 2,50€  

 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43463/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43340/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43340/
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Wycieczka do Kordoby 

W X wieku, Kordoba była uważana za jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie, a 

także za centrum edukacji, dzięki swoim bibliotekom, szkołom medycznym i uniwersytetom. 

Kordoba stała się zatem centrum intelektualnym Europy, jak i również miastem tolerancji 

religijnej, jako że zamieszkiwali je tak muzułmanie, jak i chrześcijanie oraz żydzi. 

Miejsca, które należy odwiedzić w Kordobie to: Wielki Meczet (La Mezquita), przemieniony w 

katedrę rzymskokatolicką w XIII w.; pałac królewski (Alcázar de los Reyes Cristianos); łaźnie 

arabskie (Baños del Alcázar) oraz Wieża Calahorra (Torre de la Calahorra) wraz z Muzeum 

Trzech Kultur. 

 

 Wyjazd: 09:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli. 

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu. 

 Przyjazd do Kordoby:  11:00 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 11:00-13:30 

 Przerwa na lunch: 14:00-14:30 

 Czas wolny: 14:30-17:00 

 Powrót:  17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 19:00 

 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

-Catedral-Mezquita: ok.10€  

-Alcázar de los Reyes Cristianos: ok.4,50€  
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Wycieczka do Granady 

Granada jest stolicą prowincji o tej samej nazwie. Znajduje się w południowo-wschodniej 

części Hiszpanii u podnóży Sierra Nevada, najwyższego pasma górskiego na Półwyspie 

Iberyjskim.  

Dzięki ponad tysiącletniej historii, Granada to jedno z najważniejszych miast w 

Hiszpanii pod względem dziedzictwa kulturowego i architektonicznego. Oprócz 

znanej na całym świecie Alhambry – kompleksu pałacowego z dynastii Nasrydów 

– oraz historycznej mauretańskiej dzielnicy Albaicín (oba te miejsca zostały 

wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO), Granada szczyci się swoją 

renesansową katedrą, wybudowaną w XVI wieku oraz wieloma innymi zabytkami 

architektonicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyjazd: 08:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli. 

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd do Granady:  11:30 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 11:30-14:00 

 Przerwa na lunch: 14:00-14:30 

 Czas wolny: 14:30-16:30 

 Powrót:  16:30 

 Przyjazd do Sewilli: 20:00 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i muzeów nie 

są ujęte w cenie wycieczki  

-Catedral: ok.5€  

-Capilla Real: ok.5€  

-La Alhambra+Palacio Nazarí: ok.14€ (rezerwacje 

wyłącznie online z ok.3miesięczym wyprzedzeniem). 
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Wycieczka do Malagi 

Malaga to nie tylko centrum życia nocnego, zakupów, 

kawiarni i odpoczynku na plaży, to także idealne miejsce 

dla entuzjastów historii, sztuki i architektury.  

Miasto znajduje się na Costa del Sol, jednym 

z najpiękniejszych wybrzeży w Hiszpanii, pokrytym 

długimi i piaszczystymi, zapraszającymi do odpoczynku 

plażami. 

Co więcej, miasto jest jednym z najstarszych na świecie i posiada wiele wspaniałych zabytków, 

które zaintrygują wielbicieli sztuki i historii. Nie możemy zapomnieć o znanych osobach, które 

urodziły się w tym mieście, takich jak Pablo Picasso oraz Antonio Banderas. 

Jeśli planujecie wycieczkę do Malagi, zwiedzanie miasta powinniście rozpocząć od pałacu 

Gibralfaro i Alcazaba. Jako że jest on umiejscowiony na wzgórzu, z jego okien i tarasów można 

zobaczyć przepiękną panoramę Malagi. W bliskiej odległości od pałaców znajduje się historyczny 

Teatr Rzymski, który także jest warty zobaczenia. Kolejnym ważnym i charakterystycznym 

obiektem Malagi jest katedra, która została wybudowana na przestrzeni XVI i XVIII wieku. Co 

więcej, Malaga posiada wiele interesujących muzeów, takich jak Muzeum Picasso czy Muzeum 

Motoryzacji.  

 

 Wyjazd: 09:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli. 

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd do Malagi:  11:30 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 11:30-14:00 

 Przerwa na lunch: 14:00-14:30 

 Czas wolny: 14:30-17:00 

 Powrót:  17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 19:30 

  
*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i muzeów nie są 

ujęte w cenie wycieczki  

-Museo de Picasso: ok.10€  

-Catedral: ok.5€  

-Museo automovilístico: ok.8,50€  

-Alcazaba+Gibralfaro: ok.3,55€  



 
28 

 

Wycieczka do Rondy 

Pomimo że jest to jedno z najszybciej rozwijających się miast Andaluzji (wyprzedziło Kordobę 

w rankingu najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Andaluzji, zaraz po Sewilli i 

Granadzie, na początku XXI wieku), Ronda zachowuje dawny urok, szczególnie w centralnej 

części. 

Najbardziej interesującym obiektem w mieście jest Puente Nuevo (Nowy Most), który rozciąga się 

nad przepaścią o długości ok. 100 m. Czy jesteście w stanie zgadnąć, kiedy go zbudowano? W 

1793 roku! Wyobraźcie sobie więc, jak bardzo Ronda pozostała niezmieniona w ciągu ostatnich 

stuleci. Ronda znana jest również jako miasto 

narodzenia nowoczesnej walki byków. Tutejsza arena 

byków wykorzystywana jest tylko raz do roku, podczas 

Feria Goyesca (święto odbywające się w Rondzie w 

pierwszym tygodniu września), a także spełnia ona 

funkcję muzeum, gdzie można poznać historię tego 

tradycyjnego (i kontrowersyjnego) sportu.  

 

 

 Wyjazd: 09:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli.  

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd do Rondy:  11:30 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 11:30-14:00 

 Przerwa na lunch: 14:00-14:30 

 Czas wolny: 14:30-17:00 

 Wyjazd:  17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 19:30 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i muzeów nie są 

ujęte w cenie wycieczki  

-Plaza de Toros: ok.7€  
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Wycieczka do Kadyksu 
 

Jest to najstarsze i nieprzerwanie zamieszkane miasto w Hiszpanii. To typowe andaluzyjskie 

miasto przepełnione jest bogactwem atrakcyjnych widoków oraz dobrze zachowanymi zabytkami. 

Położone jest tuż nad brzegiem oceanu. To stąd Krzysztof Kolumb rozpoczął wyprawę do Ameryki. 

Centrum miasta urzeka starymi budynkami i przepięknymi placami oraz wieloma kawiarniami 

i barami. Wielbiciele słońca mogą odpocząć i wyciszyć się na pobliskich plażach.  

Czego zdecydowanie nie można pominąć podczas zwiedzania Kadyksu? Odpowiedź jest prosta – 

katedry. Wybudowana została w stylu barokowym, z przepięknymi elementami neoklasycznymi. 

Wewnątrz Katedry znajduje się grobowiec jednego z największych kompozytorów hiszpańskich – 

Manuela de Falla. Warto tam także zobaczyć wieżę obserwacyjną (Torre Tavira). Na samym 

szczycie wieży można cieszyć się niesamowitymi widokami na całe miasto. Co więcej, wewnątrz 

wieży znajduje się camera obscura, urządzenie optyczne, które wyświetla na ekranie współczesny 

obraz okolic dzięki lustrom i wymyślonym jeszcze w czasach starożytności technikom. 

 

 

 

 

 

 

 Wyjazd: 09:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli. 

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd do Kadyksu: 10:30 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 

11:00-13:30 

 Przerwa na lunch: 13:30-14:30 

 Czas wolny: 14:30-17:00 

 Powrót:  17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 18:30 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

-Catedral de la Santa Cruz: ok.5€  

-Torre de Tavira: ok.5,00€  

-Museo de Cádiz: ok.1,50€  
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Wypad na plażę Matalascañas (Huelva) 

Jeśli szukacie relaksującego miejsca na spędzenie dnia – ciepła, słoneczna plaża może być 

na to idealnym miejscem. Po tygodniu pełnym nowych doświadczeń i nowych zadań, wypad 

na plażę Matalascañas wydaje się być doskonałym sposobem na odpoczynek i na 

skorzystanie z gorącego weekendu w Hiszpanii.   

Matalascañas to słynny, nowoczesny ośrodek 

wypoczynkowy, znajdujący się w pobliżu rozległych wydm 

i piaszczystych plaż, przy parku narodowym Doñana. 

W drodze na plażę Matalascañas autokar zatrzyma się 

w wiosce El Rocío, gdzie odbędzie się krótka wizyta 

z koordynatorem, który opowie Wam jej historię oraz pokaże 

słynny kościół pielgrzymkowy. Wioska El Rocío, dzięki swoim piaszczystym i 

niewybrukowanym drogom, przypomina Dziki Zachód. Przez kilka dni pod koniec maja lub 

na początku czerwca, katolickie hermandades (braterstwa) z całej Andaluzji gromadzą się w 

wiosce, aby oddać hołd figurze Najświętszej Panienki z Rocío, znajdującą się w tutejszym 

kościele.  

Plaża w Matalascañas poszczycić się może znakomitymi ratownikami, prysznicami oraz 

wypożyczalniami parasoli i leżaków. Podczas sezonu letniego, znajduje się tam także wiele 

chiringuitos (plażowych barów). Wzdłuż głównej plaży w wiosce rozciąga się 4-kilometrowa 

promenada Paseo Marítimo, wypełniona wyśmienitymi restauracjami serwującymi owoce 

morza. 

 

 Wyjazd: 10:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli. 

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd do wioski El Rocío: 11:15 

 Wyjazd z El Rocío do Matalascañas: 12:30 

 Przyjazd na plażę Matalascañas: 13:00 

 Czas wolny:13:00-17:00 

 Powrót z Matalascañas: 17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 18:30 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

  

http://www.andalucia.com/province/huelva/rocio/home.htm
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Wycieczka na Gibraltar 

Gibraltar jest pełen niespodzianek: od żyjących tu magot (małpek), aż po subtropikalny 

klimat, ta mała brytyjska enklawa na Morzu Śródziemnym obfituje w cuda. 

Gibraltar to monolityczny półwysep usiany interesującymi 

jaskiniami i tunelami. Na jego wapniowej podstawie rośnie 

unikatowa roślinność i żyje wiele gatunków migrujących 

ptaków, które wraz z niesamowitymi widokami sprawiają, 

że Gibraltar jest słynnym celem podróży entuzjastów 

natury.  

Po zachodniej stronie Skały Gibraltarskiej znajduje się gęsto zaludnione miasto. 

Zainteresowani historią powinni odwiedzić Muzeum Gibraltaru, aby poznać 

pozostałości po panujących tu niegdyś władcach mauretańskich, hiszpańskich i 

brytyjskich; a miłośnicy jedzenia mogą cieszyć się smakami świeżej kuchni morskiej i 

kolorowymi hiszpańskimi daniami. 

 

 Wyjazd: 09:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli.  

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd na Gibraltar: 12:00 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 12:30-14:30 

 Przerwa na lunch: 14:30-15:30 

 Czas wolny: 15:30-17:00 

 Wyjazd: 17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 20:00 

  

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

-Natural Reserve+Cable Car: ok.20€  

-Natural Reserve (on foot): ok.1€  

-St. Michael’s Cave: ok.10€  



 
32 

 

Wycieczka do Taviry (Portugalia) 

Tavira jest to bardzo atrakcyjny punkt na 

turystycznej mapie Portugalii, począwszy od 

ciągnących się wzdłuż rzeki Gilão ulic aż po 

mury zamku, skąd rozciąga się najlepszy 

widok na miasto. To wszystko sprawi, że nie 

będziecie mogli doczekać się odkrycia 

wszystkich zakamarków i sekretów 

miasteczka. 

Charakteryzuje je swego rodzaju orientalny urok, pozostałość po czasach arabskich. Usiane 

jest brukowanymi uliczkami biegnącymi od rzecznego portu. Stare miasto wypełniają 

tradycyjnie zdobione kafelkami domy i stare kościoły. Krótko mówiąc Tavira to 

podręcznikowe portugalskie miasteczko. 

Wolny czas na świeżym powietrzu możne spędzić w Jardim do Coreto, publicznym ogrodzie, 

który zaludnia się zwłaszcza wieczorami podczas koncertów i innych ożywiających miasto 

wydarzeń. Możecie się również wybrać na Mercado da Ribeira, dawnym targu, który dziś 

zapewnia miastu różnego rodzaju rozrywkę. 

 

 Wyjazd: 09:00 rano spod miejsca Waszego zakwaterowania w Sewilli.  

Koordynator projektu odbierze Was z rezydencji i zaprowadzi do autokaru. 

Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma mapę miasta i przydatne informacje 

dotyczące wyjazdu 

 Przyjazd do Tawiry: 11:00 

 Zwiedzanie miasta z koordynatorem: 11:00-13:30 

 Przerwa na lunch: 13:30-14:30 

 Czas wolny: 14:30-17:00 

 Wyjazd:  17:00 

 Przyjazd do Sewilli: 19:00 

 
 

 

*Dodatkowe bilety wstępu do zabytków i 

muzeów nie są ujęte w cenie wycieczki  

-Boat trip to the beach: ok.2€  
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Ceny wycieczek 
 

Miasto 
Z Sewilli z 
koordynatorem 

Z Sewilli bez 
koordynatora 

Aracena 37 EUR 32 EUR 

Kadyks 40 EUR 36 EUR 

Kordoba 40 EUR 36 EUR 

Gibraltar 43 EUR 39 EUR 

Granada 43 EUR 39 EUR 

Malaga 49 EUR 44 EUR 

Marbella 45 EUR 40 EUR 

Plaża Matalascañas 35 EUR 30 EUR 

Mérida 40 EUR 35 EUR 

Mijas 44 EUR 39 EUR 

Nerja 44 EUR 39 EUR 

Pueblos Blancos 38 EUR 33 EUR 

Ronda 49 EUR 44 EUR 

Tavira (Portugalia) 40 EUR 36 EUR 

 

*Powyższa oferta i cennik wycieczek obowiązują dla grup, które mają minimum 15 

uczestników. Mniejszym grupom możemy zaoferować możliwość dołączenia do 

wycieczki innej grupy na kilka dni przed przyjazdem do Hiszpanii, lub już na miejscu. W 

takiej sytuacji obowiązywać będzie powyższy cennik. 
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Wizyty edukacyjne & warsztaty 

 

Podczas pobytu w Hiszpanii praktykanci wezmą udział w ekscytującej wizycie w jednej 

z wymienionych poniżej firm. Podczas wizyty zdobędą niepowtarzalny, użyteczny 

wgląd w funkcjonowanie tej firmy. Ponadto wysłuchają również szczegółowej 

prezentacji na temat jej historii, działania i głównych celów. Uczestnicy otrzymają 

wyjątkową okazję, by poznać wiele różnych aspektów firmy, takich jak jej organizacja, 

należące do niej obiekty, „wymiar ludzki", wyposażenie techniczne, etc. Następnie 

zwiedzą firmę z przewodnikiem lub obejrzą warsztaty i inne obszary pracownicze. 

 

Wizyta ta będzie dla praktykantów ogromnie wartościowa, jako że da im unikalny wgląd 

w codzienne funkcjonowanie prawdziwej firmy lub przedsiębiorstwa. W ten sposób 

zdobędą bardziej klarowne i realistyczne spojrzenie na to, jak może wyglądać ich 

przyszły zawód. To będzie dla nich prawdziwie niezapomnianym przeżycie! 

 

Abengoa – Sanlúcar la Mayor  
 

Praktykanci biorący udział w stażu z zakresu energii słonecznej z pewnością wybiorą 

się do elektrowni słonecznej Abengoa w trakcie swojego dwutygodniowego szkolenia. 

Abengoa to międzynarodowa firma z trzydziestoletnim doświadczeniem, stosująca 

innowacyjne rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rozwoju w sektorze 

energii i środowiska. Wytwarza ona energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, 

przekształca biomasę w biopaliwo i produkuje wodę pitną z wody morskiej.  

 

Abengoa Solar Industrial Systems specjalizuje się we wdrażaniu systemów 

termosłonecznych dostarczających energię instalacjom komercyjnych i przemysłowym 

i zastępujących tradycyjne źródła energii, takie jak gaz ziemny, propan, paliwo 

i energię elektryczną. 
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Opis wizyty: 

 

Wizyta rozpoczyna się objaśnieniem związku między odziedziczonymi historycznymi 

i ekologicznymi elementami otoczenia oraz zmianami w krajobrazie na przestrzeni 

czasu.  

Następnie przewodnik podaje więcej informacji o źródłach energetycznych używanych 

w tym obszarze, omawiając również dwa rodzaje instalacji, jakie są produkowane 

w Sanlucar. Wizyta kończy się przejazdem autobusowym po okolicach elektrowni, 

podczas którego obserwujemy jej budowę oraz zakłady, w których dzięki rozmaitym 

technologiom otrzymującym i przekształcającym energię słoneczną wytwarzana jest 

energia elektryczna.  

Ta wycieczka skupia się na 

nauce o środowisku, 

wpływach ludzkich zachowań 

na klimat, a także na innych 

wiadomościach związanych 

z energią słoneczną. Kiedy 

wizyta się zakończy, praktykanci będą mieli za sobą niepowtarzalną okazję do 

szczegółowego przyjrzenia się zapierającym dech w piersiach instalacjom słonecznym 

w Abengoa. 

 

Dla większości uczniów ujrzenie ogromnej elektrowni słonecznej na własne oczy to 

wyjątkowe doświadczenie. Zrozumieją niesamowity wkład czasu i wysiłku potrzebny do 

jej powstania, funkcjonowania oraz do wykonywanych tutaj prac, jak również do badań 

naukowych, które odbywają się w tym zakładzie.  
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Airbus Defence & Space - San Pablo 
 

Grupa Airbus to firma stojąca na czele 

hiszpańskiego sektora lotnictwa i obrony. Wytwarza 

ona 64% dochodu narodowego w tej branży. Jest 

również kluczowym punktem dostępu hiszpańskiego 

przemysłu do europejskich programów lotniczych. 

 

Do Airbus Defence & Space należą trzy zakłady w Andaluzji, z czego dwa znajdują się 

w pobliżu Sewilli: San Pablo i Tablada. Praktykanci odwiedzą oddział w San Pablo, 

który na przestrzeni ostatnich kilku lat został znacznie rozbudowany wraz z rozwojem 

programu A400M. Oddział zajmuje się działalnością produkcyjną dla cyklu programów, 

takich jak A400M. Mieści się tu również centrum dostaw oraz ośrodek testujący 

rozmaite urządzenia znajdujące się w San Pablo. 

 

W sumie zakład w San Pablo obejmuje powierzchnię 1.100.000 metrów kwadratowych, 

w tym 190,000 m2 hangarów i biur. Zatrudnia około 

2000 pracowników bezpośrednich. 

 

Opis wycieczki edukacyjnej: 

 

Ogólnie rzecz biorąc, wizyta ta ma na celu 

dostarczyć praktykantom pełnego wglądu w nowe 

projekty Airbusa oraz w wachlarz możliwości 

transportowych firmy. Uczestnicy będą mieli 

wyjątkową okazję, aby zobaczyć linię montażu końcowego A400M. Ta wycieczka daje 

im również niezwykłą okazję zobaczenia linii montażu końcowego lekkich i średnich 

statków powietrznych dla samolotów C295 i CN235. To doświadczenie pozwoli im 

przyjrzeć się bliżej organizacji pracy w tak międzynarodowej firmie o wielu latach 

doświadczenia w tym sektorze.  

 

Na większości praktykantów wgląd w działanie firmy wywrze duże wrażenie. Będą 

mogli przyjrzeć się codziennym obowiązkom pracowników Airbusa, ucząc się również 

o filozofii lean manufacturing stosowanej przez przedsiębiorstwo. Połączenie tej 

zasady z wydajnością Airbus Military ogromnie pomogło Airbusowi poprawić całkowite 

obroty i wielkość sprzedaży, zachowując przy tym niezrównany poziom jakości. Nie 

należy zapomnieć, że dla większości uczestników będzie to niesamowita szansa na 

zobaczenie z bliska tych nadzwyczajnych samolotów. 
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Baza lotnicza Morón de la Frontera 

Baza lotnicza Morón położona jest w pobliżu miejscowości Morón de la Frontera. W 

Morón de la Frontera stacjonuje 11 skrzydło Hiszpańskich Sił Powietrznych, 

wyposażona w samoloty Eurofighter Typhoon, 

oraz 221 eskadrę zajmujący się patrolem 

morskim, dysponujący samolotami typu P-3 

Orion, jak również służby straży granicznej 

oraz dwie eskadry Sił Powietrznych Stanów 

Zjednoczonych. 

Baza w Morón to siedziba 11 Skrzydła 

Hiszpańskich Sił Powietrznych, które czuwa 

nad bezpieczeństwem hiszpańskich wód i 

strefy powietrznej oraz bierze udział w operacjach organizacji międzynarodowych, do 

których należy Hiszpania. Skrzydło to zajmuje się również szkoleniem i doskonaleniem 

zawodowych wszystkich pilotów latających myśliwcem Eurofighter Typhoon.  

Personel bazy jest w stanie wykonywać różnorodne misje dzięki wielozadaniowości 

samolotu Eurofighter Typhoon, w tym: przechwytywanie statków powietrznych i 

działania bojowe w celu uzyskania przewagi w powietrzu; atak na strategiczne cele; 

wspieranie jednostek morskich i ziemnych poprzez atak na kluczowe taktycznie 

obiekty. Grupa 22 stacjonująca w Morón wykorzystuje unowocześnione samoloty P-3 

Orion do patroli morskich, wykrywania łodzi podwodnych oraz prowadzenia misji 

elektronicznych oraz ISR (Intelligence, Surveillance, Reconaissance).  

Opis wizyty: 

Główny cel wizyty to przyswojenie 

budowy i funkcjonowania modeli 

samolotów używanych współcześnie w 

misjach wojskowych w Hiszpanii i na 

świecie na konkretnym przykładzie 

samolotów Eurofighter Typhoon oraz 

Lockheed P-3 Orion. Jednocześnie jest to 

uzupełnienie wiadomości przyswojonych 

w trakcie kursu oraz uzyskanie szerszej, 

bardziej praktycznej perspektywy. 

Uczniowie poznają strukturę wojskowej bazy lotniczej i jej funkcjonowanie. Będą mieli 

okazję zajrzeć do warsztatu, w którym naprawiane i konserwowane są silniki 

turbinowe, oraz zasiądą w kabinie pilota w symulatorze lotu.  
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Dronetools 
Zakład ten, z siedzibą w Sewilli,  

został stworzony w 2012 r. przez inżyniera 

elektronicznego Jorge Gutierrez Riego i informatyka 

Nicolasa Zapatę Castro, zajmuje się produkcją i 

konserwacją dronów do użytku profesjonalnego. 

Firma produkuje obecnie cztery różne rodzaje 

dronów, wyposażone w odpowiednie kamery (termalne, termograficzne lub 

przegubowe) w zależności od ich przeznaczenia i zastosowania. Dostosowuje swoje 

usługi do potrzeb klienta i oferuje tzw. 'drony na zamówienie' czy 'drony na żądanie', 

przeznaczone do bardzo konkretnych celów.  

 

Firma znacząco rozwinęła się w ciągu ostatnich pięciu lat, rozszerzając zasięg 

działania do siedmiu krajów na trzech różnych kontynentach. Na początku 2016 r. 

otworzyła dwa nowe biura w Meksyku i Peru. Odkąd hiszpański wymiar 

sprawiedliwości wprowadził nowe przepisy dotyczące używania dronów, firma zaczęła 

sprzedawać jeszcze więcej samolotów bezzałogowych, co umożliwiły jej rozwinąć 

budżet, personel i obszar dystrybucji. Została 

oficjalnie uznana pierwszym producentem 

profesjonalnych dronów w Hiszpanii.  

 

Opis wizyty 

 

Wizyta odbędzie się na obszarze przemysłowym w Gelves, mieście położonym na 

obrzeżach Sewilli. Po oprowadzeniu praktykantów po siedzibie firmy, Jorge Gutierrez 

wyjaśni im jej funkcjonowanie oraz różne etapy produkcji, takie jak wytwarzanie i 

wykończenie części z tworzyw sztucznych, wytwarzanie i zastosowania włókien 

węglowych, proces malowania, instalacja małych, średnich i dużych elementów, proces 

spawania i formowania i nie tylko. 

 

Głównym celem wizyty jest poznanie systemu organizacji 

i funkcjonowania firmy pracującej w przemyśle lotniczym, 

a także praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej 

nabytej podczas lekcji. Wiedza i umiejętności, jakie 

praktykanci zdobyli w zakresie aeronautyki oraz produkcji samolotów i dronów zostaną 

tutaj zastosowane w praktyce. Poza tym zyskają oni pojęcie o ciągle rozwijającym się 

i zmiennym charakterze sektora lotniczego, a w szczególności sektora dronów. 
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EDAR - Estaciones de Depuración de Aguas Residuales 
(Stacja Oczyszczania Ścieków) 

 

EDAR należy do Fundación Agua 

Granada (Fundacja Wody Granada), 

która powstała w 2007 roku i która ma 

na celu: ochronę środowiska, racjonalne 

wykorzystanie zasobów naturalnych 

(zwłaszcza wody), ochronę przyrody i 

promowanie zrównoważonego rozwoju.  

 

Wykorzystanie wody przez ogół społeczeństwa powoduje pogorszenie jej jakości, 

dlatego obowiązkiem stacji jest ponowne włączenie wody w jej naturalny obieg, w jak 

najlepszym stanie. W tym celu EDAR korzysta z Stacji Oczyszczania Ścieków. Aby 

oczyścić wodę, konieczne jest jej zebranie i przekazanie do oczyszczalni. Firma 

zarządza zasobem wody pitnej dostarczanej do wielu obszarów w okolicy Granady. 

Dlatego odgrywa ona kluczową rolę w cyklu dystrybucji i produkcji wody. 

 

Opis wizyty: 

 

Podczas wizyty uczniowie przyjrzą się procesowi 

uzdatniania wody, którego celem jest zrównoważenie 

wody i usunięcie odpadów. Wizyta w EDAR 

zorganizowana jest tak, by uczniowie zyskali styczność 

z pełnym zamiłowania środowiskiem pracy. To właśnie zamiłowaniem cechują się 

działające w tyn sektorze firmy. Po wizycie praktykanci zdobędą ogólny zarys 

funkcjonowania, środków i celów tego typu zakładów. Poznają kolejne etapy 

oczyszczania ścieków, a zatrudnieni w zakładzie specjaliści udzielą im niezbędnych 

odpowiedzi na każde pytanie. 

 

Celem wizyty jest poznanie przez uczniów procesu oczyszczania ścieków. Otrzymają 

szczegółowy wgląd w przemysł kanalizacyjny i dogłębnie go zrozumieją. Ujrzenie 

prawdziwego systemu oczyszczania ścieków z bliska z pewnością zrobi na nich duże 

wrażenie. Nigdy nie zapomną tego wyjątkowego doświadczenia. 

 

Dzięki wiadomościom zdobytym podczas wizyty zdecydują, czy mają zamiar 

zawodowo zająć się oczyszczaniem ścieków.  
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Everis - NTT DATA Company Consulting, IT i Outsourcing 
Professional Services 

Powstała w 1996 r. firma Everis to międzynarodowa firma konsultingowa oferująca 

rozwiązania biznesowe i strategiczne, tworzenie aplikacji, pomoc techniczną i usługi 

outsourcingowe. Jako część grupy NTT Data firma Everis oferuje szerszy zakres 

rozwiązań i usług dzięki większemu zasięgowi. W ofercie ma również zasoby 

technologiczne, geograficzne i finansowe. 

Jedyny w swoim rodzaju model HR firmy Everis łączy światową jakość z najwyższym 

zaangażowaniem i pozytywnym nastawieniem do wyzwań stawianych przez klientów. 

Osiągane wyniki firma zawdzięcza profesjonalnej kadrze. Jej talent, przedsiębiorczość 

i pozytywne nastawienie pozwalają oferować każdemu klientowi indywidualne 

rozwiązania i zwiększać wartość opracowywanych projektów. Oddział Everis w Sewilli 

został otwarty w 2002 roku i zajmuje powierzchnię 

ponad 2000 m2. Zespół składa się z ponad 400 

pracowników. 

 

Opis wizyty: 

 

Ogólnie rzecz biorąc, ta wycieczka ma na celu 

zapewnienie uczestnikom szczegółowego pojęcia na temat prac prowadzonych 

w firmie Everis. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się ze strategiami i metodami 

używanymi przez firmę Everis do opracowywania, testowania i świadczenia usług 

serwisowych klientom krajowym i międzynarodowym, takim jak: McDonald's, TESCO, 

Komisja Europejska, Repsol, BBVA, IDB itp.  

 

To doświadczenie pozwoli praktykantom przyjrzeć się organizacji pracy w dobrze 

prosperującej firmie z wieloletnim doświadczeniem. Na większości z nich odwiedzenie 

tak dużej firmy zrobi duże wrażenie, a przyjrzenie się tak zgranemu zespołowi 

młodych, energicznych ludzi rozwijających interesujące i innowacyjne projekty 

zmotywuje naszych uczniów do działania. To doświadczenie upewni ich w tym, że 

pewnego dnia znajdą równie ekscytującą pracę w międzynarodowej firmie 

technologicznej. 
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Exmo. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (Kolegium 
Pielęgniarstwa) 

Ta uczelnia to jedyna korporacja skupiająca 

wszystkie pielęgniarki i pielęgniarzy 

w prowincji Sewilla. Od momentu powstania, 

ponad 150 lat temu, Kolegium Pielęgniarskie w Sewilli dokłada starań, by utrzymać 

czołową pozycję, osiągać nowe cele i stale się doskonalić. Dzięki ciągłym wysiłkom 

uczelnia uaktualniła akademicki program pielęgniarski z trzyletniego kursu  

na czteroletni. Dokonała w ten sposób przełomu - kursy pielęgniarskie są obecnie 

oficjalnie na równi z innymi kierunkami uniwersyteckimi. 

 

To centrum organizuje programy kursy ciągłego kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. Zapewnia również mieszkańcom usługi najlepszej jakości i pomaga 

w optymalnym rozwoju sektora opieki zdrowotnej, zapewniając zatrudnianym 

pielęgniarkom stały rozwój zawodowy. Rada Miasta 

Sewilli przyznała uczelni Złoty Medal Miasta Sewilli 

w dowód uznania dla lat ciężkiej pracy i poświęcenia. 

 

Opis wizyty: 

 

Rektor i prorektor uczelni witają praktykantów 

i towarzyszą im podczas całej wizyty. Najpierw odwiedzą salę zarządu, w której 

uczestnicy usłyszą o historii uczelni, jej funkcjach, działalności, a także poznają 

działanie hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej. Następnie uczniowie zwiedzą 

resztę obiektu. 

 

Wizyta w Kolegium Pielęgniarstwa ma na celu umożliwienie praktykantom lepszego 

zrozumienia funkcjonowania i struktury hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej. 

Poznawszy ekspertów w tej dziedzinie, uczniowie będą mieli okazję zadać 

nieskończoną liczbę szczegółowych pytań oraz porozmawiać o swoich wątpliwościach 

i uwagach. 

 

Głównym celem wizyty jest zapoznanie uczniów z organizacją i działaniem systemów 

szkolnictwa i szpitali oraz ciągłą wymianę wiedzy i doświadczeń. Ponadto poznają 

także znaczenie doskonalenia zawodowego w świecie medycyny. 
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Genera Games 
Genera Games jest wiodącym prywatnym 

przedsiębiorstwem w dziedzinie gier 

wideo. Od 2002 r. Genera Games oferuje 

rozwiązania dla światowych operatorów 

komórkowych i wiodących firm 

medialnych. Obecnie Genera Games współpracuje z takimi markami jak Disney, Intel, 

Paramount, Dreamworks, Liga BBVA, Universal itp. 

 

Pracownicy mają za zadanie tworzyć własne gry i aplikacje na urządzenia mobilne. 

Zespół pracujący w Sewilli jest utalentowany i kreatywny, dzięki czemu stale się 

rozwija.  

 

Głównym celem firmy jest oferowanie graczom na 

całym świecie kreatywnych, innowacyjnych 

produktów wysokiej jakości przez praktyczne 

zastosowanie nowości w świecie gier wideo, jak 

również oferowanie klientom spersonalizowanej, 

długoterminowej obsługi. 

 

Opis wizyty: 

 

Wizyta rozpocznie się spotkaniem, na którym uczniowie dowiedzą się, jak 

zorganizowana jest firma i jej poszczególne wydziały oraz funkcje i metody pracy 

każdego z nich. Następnie uzyskają dostęp do części projektu graficznego, gdzie ujrzą 

aktualnie realizowane projekty. Ostatni przystanek to obszar wypoczynkowy, gdzie 

każdy z uczniów, indywidualnie lub w parach, wypróbuje nowe gry wideo tworzone 

przez Genera Games. Będą mieli szansę je zrecenzować i zasugerować poprawki. 

 

Wizyta w Genera Games jest zorganizowana tak, by uczniowie poznali swobodne, 

pełne pasji środowisko pracownicze, jakim cechują się firmy pracujące w tym sektorze. 

Wizyta da im ogólny zarys sposobu działania firm w tym sektorze.   

 

Podczas tej ekscytującej wycieczki uczniowie zdobędą szczegółowy wgląd w świat gier 

i zetkną się z jednymi z najbardziej doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. 

Ponadto zobaczą, jak specjaliści tworzą animacje poszczególnych elementów gry, 

i zmiany zachodzące w grach podczas procesu testowania. 

 

 



 
43 

HXX - Inżynieria i druk 3D 
 

HXX to firma założona w Sewilli w 2014 r. Działa ona w branży inżynierii i jest wiodącą 

firmą zajmującą się drukiem 3D. HXX koncentruje się na firmach technologicznych 

działających w obszarze RDI (badania, rozwój, innowacja).  

 

Główne usługi świadczone przez HXX są następujące:  

WKŁAD: Gdy klient prześle firmie swój pomysł, 

HXX doradza mu na każdym etapie procesu 

produkcyjnego. 

OBLICZENIA I PROJEKTOWANIE: Po 

zdefiniowaniu projektu prototypu lub po 

zeskanowaniu 3D poszczególnych elementów 

projektu, przeprowadzane są  

wymagane badania inżynierskie. 

PROTOTYPOWANIE: Użycie zarówno tradycyjnych technik, jak i drukowania 3D 

pozwala HXX na zaprezentowanie klientowi pierwszego prototypu, na którym wciąż 

można dokonać zmian. 

PRODUKCJA: Gdy klienci zdecydują, jak ma wyglądać projekt 

końcowy, następuje proces produkcyjny. 

 

Opis wizyty: 

 

Wizyta edukacyjna w HXX to dla praktykantów okazja do 

zetknięcia się ze środowiskiem pracy w firmie z tej branży. 

Podczas wizyty stażyści przyjrzą się procesowi projektowania 

i produkcji 3D. Jednocześnie zaznajomią się z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i jej głównymi obszarami działalności. 

 

Głównym celem tej wycieczki jest poznanie podstawowych technik projektowania 

i produkcji 3D. Uczestnicy zrozumieją zasady rządzące branżą drukowania 3D 

i zdobędą wiedzę od najlepszych specjalistów. Ponadto będą mieli okazję wydrukować 

własne projekty, uprzednio stworzone podczas szkolenia 3D Solid Edge.  

 

Uczestnicy zrozumieją, że wszystkie projekty 3D mają postać fizyczną i mogą być 

drukowane w 3D. Poznają też metody, materiały i typy drukarek wykorzystywane 

podczas procesu drukowania 3D. Ponadto uświadomią sobie, jak ważna jest 

popularyzacja technologii i możliwości, jakie daje druk 3D. 
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Moldes & Matrices Mesán 
 

Moldes Mesán to firma zajmująca się produkcją i naprawą konkretnych narzędzi. 

Zajmuje się głównie tworzeniem form odlewniczych i sztanc. Zdobyte przez lata 

doświadczenie, kwalifikacje i maszyneria pozwalają im na realizację rozmaitych 

zamówień oraz na doradzanie klientom na różnych etapach produkcji. Z biegiem lat 

firma znacznie się rozwinęła, a ostatnio coraz bardziej rozszerza zasięg obsługi klienta. 

 

Moldes Mesán dysponuje zaawansowanymi maszynami 

do różnego rodzaju projektów: centrami obróbczymi 

CNC, maszynami do obróbki elektroerozyjnej, 

frezarkami CNC, jak również pełną flotą maszyn 

o różnych zastosowaniach: frezarkami, giętarkami, 

nożycami, prasami itp. Dzięki tej różnorodności maszyn Moldes Mesán oferuje szeroki 

wachlarz usług.  

 

Opis wizyty: 

 

Wizyta ma na celu umożliwienie uczniom zrozumienia 

funkcjonowania i struktury firmy wysoko rozwiniętej 

w technologii produkcji form i sztanc. Zdobędą też 

głębszą wiedzę na temat funkcjonowania maszyn 

CNC. 

 

Podczas wizyty towarzyszyć im będzie Fernando Mejias Sanguino, który ma 

wieloletnie doświadczenie w tym sektorze i zawsze jest gotów odpowiedzieć na pytania 

uczniów. 

 

Głównym celem tej wizyty będzie zapoznanie stażystów z organizacją i działalnością 

firmy przemysłowej, a także z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej 

zdobytej w szkole. 

 

Co więcej, zdobędą oni świadomość tego, jak ważne jest stałe dokształcanie się we 

wciąż zmieniającym się świecie technologii. 
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Sevilla Control 
Sevilla Control powstała w 1989 roku jako 

jedna z pionierskich firm w branży lotniczej 

na rynku hiszpańskim. Dzięki rozwojowi 

i stałym inwestycjom w innowacje jest to 

obecnie jedna z wiodących firm zajmujących 

się projektami międzynarodowymi. Od 2003 roku Sevilla Control przejmowało firmy 

mające już solidne doświadczenie w dziedzinie technologii lotnictwa i jego rozwoju. 

Firma opiera się na pracy ponad pięciuset wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 40 

000 m2 strategicznie zlokalizowanych obiektów, wysokim poziomie technologicznym 

i kapitale zakładowym w wysokości trzech milionów euro. Zatrudnia zespoły 

inżynieryjne, produkcyjne i kontroli jakości, dzięki którym uzyskuje najlepsze rezultaty. 

 

Sevilla Control zajmuje się różnymi aspektami technologii: projektowaniem i produkcją 

narzędzi i komponentów samolotowych, montażem małych i dużych elementów, 

produkcją sprzętu elektrycznego itp. Cztery centra produkcyjne firmy Sevilla Full 

Control położone  na terenie miasta Sewilli zajmują się produkcją metali i niemetali dla 

sektora lotniczego. Pracujący tu specjaliści sprawdzają, czy wszystkie świadczone 

usługi gwarantują jakość na wszystkich etapach. Do najważniejszych klientów firmy 

zaliczają się Airbus Military, Airbus Operations i Boeing. 

  

Opis wizyty: 

 

Będąc odpowiedzialna za montaż małych, średnich i dużych części w zależności od 

potrzeb klienta, firma posiada również szeroki zakres usług transportowych 

i logistycznych. Dlatego też uczniowie odwiedzą następujące działy: logistyka, 

inżynieria, obróbka skrawaniem, produkcja i wykańczanie elementów blachy, 

malowanie, instalacja małych, średnich i dużych elementów, obróbka cieplna, 

spawanie. 

 

Wizyta ma na celu przedstawienie praktykantom działalności i struktur wysoko 

rozwiniętej firmy technologicznej i aeronautycznej. Podczas wizyty towarzyszyć im 

będzie José Antonio Gramaje, który ma wieloletnie doświadczenie w tym sektorze 

i zawsze jest gotowy odpowiedzieć na pytania uczniów. 

 

Ta wizyta pomoże uczestnikom odnaleźć praktyczne zastosowanie dla teorii poznanej 

w szkole w zakresie produkcji obrabiarek do maszyn przemysłowych. Poza tym 

zdobędą oni świadomość tego, jak ważne jest stałe dokształcanie się we wciąż 

zmieniającym się świecie technologii. 
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Sevilla Wagen 
W 1985 roku firma DALY (Cars and Trucks SA) została 

pierwszym dealerem Volkswagen-Audi w Sewilli. Od 

tego czasu jej głównym celem jest zapewnienie 

klientom najlepszej obsługi. Aby to osiągnąć, jej 

pracownicy stale się doskonalą. Wiedzą, że to 

satysfakcja klienta pozwala im się rozwijać, dlatego 

dzięki swojemu zaangażowaniu stali się czołowym 

dealerem w swojej sieci. Jako oficjalny ośrodek Volkswagena oferują najwyższy 

poziom usług. Sevilla Wagen SA ma powierzchnię 32 800 metrów kwadratowych 

i posiada trzy centra sprzedaży i posprzedaży. Firma oferuje duży wybór samochodów 

używanych, sprawdzonych i z gwarancją, dla użytku wewnętrznego, jak również dużą 

flotę pojazdów demonstracyjnych i zastępczych.  

 

Opis wizyty: 

 

Na większości stażystów odwiedziny w takiej firmie zrobią duże wrażenie. Ujrzą 

codzienną pracę mechaników o różnych specjalizacjach w poszczególnych działach 

firmy. Wizyta rozpocznie się w głównych obiektach Sewilli Wagen w Contrada Su 

Eminencia, gdzie studenci poznają wiele szczegółów na temat działania firmy. Po 

otrzymaniu szczegółowych informacji na temat działania i elementów tych pojazdów, 

uczniowie będą mogli zajrzeć do środka samochodów, lub nawet wypróbować 

samochód elektryczny - pod nadzorem.  

 

Wizyta w siedzibie Sewilla Wagen ma na celu przede wszystkim zaznajomienie 

uczniów z działanie samochodów elektrycznych i hybrydowych marek Volkswagen 

i Audi. Dzięki tej wizycie uczniowie poprawią swoją wiedzę na temat budowy 

technicznej samochodów elektrycznych i poznają pozytywne cechy samochodów tego 

rodzaju. 

 

Poznają ważną rolę odgrywaną przez te pojazdy w zakresie przyjaznej dla środowiska 

tendencji mającej na celu redukcję emisji spalin do atmosfery oraz ograniczenie innych 

zanieczyszczeń, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska.  

Volkswagen poważnie traktuje temat pojazdów przyjaznych środowisku,  

mając jednocześnie na uwadze znaczenie przyjemności z jazdy. Pod koniec wizyty 

stażyści zrozumieją rolę, jaką samochody elektryczne mogą odegrać w przyszłości, 

oraz znaczenie popularyzacji tej technologii. 
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TUSSAM - Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad 
Anónima Municipal 
 
Tussam to firma zajmująca się zarządzaniem miejskimi autobusami oraz tramwajami 

na terenie Sewilli. Głównym celem firmy jest wyjście naprzeciw potrzebom 

mieszkańców i turystów przy równoczesnym pielęgnowaniu środowiska.  

 

Obecnie, oprócz linii tramwajowej o trasie 300 km, 

Tussam operuje siecią 38 linii autobusowych. Flota firmy 

składa się w sumie z 389 autobusów i 4 tramwajów. 

Wszystkie autobusy używają paliwa biodesel zamiast 

standardowych paliw, takich jak olej napędowy. 

Zasadniczo autobusy kursują od 6 rano do 23:30, 

z wyjątkiem linii nocnych, chociaż każda linia ma swój własny rozkład jazdy.  

 

Firma zatrudnia zespół ekspertów składający się z ponad 1500 osób, z czego prawie 

1100 to kierowcy autobusów. Główna siedziba firmy Tussam znajduje się w Sewilli, 

przy Avenida de Andalucía 11 i posiada zaplecze o łącznej powierzchni ponad 110 000 

m².  

 

Opis wizyty: 

 

Wizyta rozpocznie się w głównych obiektach Tussam, gdzie uczniowie poznają 

działania instalacji solarnej znajdującej się na parkingu firmy. Odkryją znaczenie 

redukcji zanieczyszczeń oraz zwiększenia wysiłków firmy w celu lepszego 

wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Następnie wycieczka objedzie autobusem 

obiekty należące do firmy, takie jak myjnia i stacje benzynowe, gdzie stażyści będą 

obejrzą osiem pomp benzynowych i przeanalizują ich systemy informatyczne. 

 

Ta wyjątkowa wizyta da stażystom unikalną okazję, by poznać sposoby świadczenia 

usług transportu publicznego. Młodzież poszerzy swą wiedzę na temat dóbr 

publicznych, ich lepsze wykorzystanie i dbanie o nie, oraz pozna przewagę transportu 

publicznego nad prywatnym. To doświadczenie pozwoli uczestnikom na zrozumienie 

wewnętrznych procedur i narzędzi zarządzania firmą, która zdobyła już szeroką wiedzę 

i doświadczenie w tej dziedzinie.  

Głównym celem wizyty jest pokazanie prawdziwego obrazu Tussam, z podkreśleniem 

otwartego i bezpośredniego sposobu, w jaki podejmowane są działania pracowników 

firmy w celu zagwarantowania stałych usług najwyższej jakości.  
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Vanauto 
Vanauto jest oficjalnym koncesjonariuszem Nissana 

w mieście i prowincji Sewilla. Od 60 lat firma Vanauto 

oddana jest usługom wysokiej jakości i spełnianiu 

potrzeb klientów. Grupa Nissan produkuje obecnie 

pojazdy w 20 krajach na całym świecie. Ponadto 

oferuje ona produkty i usługi w ponad 160 krajach 

i regionach na całym świecie. Jej misją jest dostarczanie wszystkim udziałowcom, do 

spółki z Renault, unikatowych i innowacyjnych produktów i usług samochodowych 

najwyższej jakości. Firma jest świadoma rosnącego zapotrzebowania na czystsze 

środowisko, przez co producenci samochodów przyspieszają 

rozwój produktów, aby zapewnić większą oszczędność paliwa 

i mniejszą emisję CO2, począwszy od bardziej wydajnych 

silników benzynowych po silniki hybrydowe, czystszy olej 

napędowy, pojazdy elektryczne oraz pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami 

paliwowymi (FCV).  

 

Opis wizyty: 

 

Uczniów, którym towarzyszy tutor euroMind oraz tłumacz, przywita po ich przyjeździe 

do firmy Dyrektor Sprzedaży. W pierwszej części wizyty uczniowie otrzymają ogólne 

informacje o firmie i o usługach, jakie oferuje ona swym klientom. Następnie uczniowie 

odwiedzą różne warsztaty, w tym warsztaty mechaniczne, a także sklep z farbami. Na 

końcu wizyty uczniowie poznają tajniki samochodów elektrycznych. 

 

Głównym celem wizyty jest umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia nowych 

technologicznych modeli samochodów, którym do funkcjonowania potrzebna jest 

energia elektryczna. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję, aby o funkcjonowaniu 

samochodów elektrycznych usłyszeć od eksperta. Dzięki temu będą bardziej świadomi 

pozytywnego wpływu, jaki wywiera na środowisko korzystanie z tego środka 

transportu. Ponadto uczniowie będą mieli szansę rozwinąć szereg umiejętności 

i poszerzyć wiedzę o to, co niezbędne do zrozumienia różnic między silnikami 

spalinowymi a pojazdami elektrycznymi. 

 

To doświadczenie znacząco wzbogaci wiedzę naszych uczniów. Zwiedzą oni firmę 

skupiając się na jednej z najważniejszych rozwijanych tu technologii, mianowicie na 

pojazdach elektrycznych. Pod koniec wizyty ci z uczniów, którzy mają już prawo jazdy, 

będą mogli poprowadzić samochód elektryczny, aby na własną rękę przekonać się 

o jego jego wszechstronności, przydatności i wydajności. 
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Warsztaty krojenia szynki 
Niewiele rzeczy jest tak typowe dla Hiszpanii, jak 

szynka Serrano. Wybór odpowiedniej szynki, 

prawidłowe jej pokrojenie i ułożenie jej na talerzu to 

prawdziwa sztuka, na tyle, że Fernando Soto, właściciel 

Cafeterii Guadalquivir, który krojeniem szynki zajmuje się 

zawodowo, z chęcią odkryje przed wami jej arkana. 

 

Fernando ma ponad 26 lat doświadczenia w pracy 

w gastronomii i jest w Sewilli bardzo wpływową, 

szanowaną osobą. Profesjonalnie kroi on szynkę Serrano, 

co potwierdza jego długie doświadczenie w krojeniu szynki 

podczas eventów publicznych i prywatnych. Ponadto jest 

on członkiem jury na prestiżowych konkursach krojenia 

szynki Serrano. Często organizuje on konkursy w swoim 

barze lub innych, specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, jak również organizuje 

i uczestniczy w targach i wystawach szynki Serrano. 

 

Jego Cafeteria Guadalquivir to typowo andaluzyjska restauracja. Specjalizuje się 

w lokalnych daniach kuchni hiszpańskiej i oferuje szeroki wybór przekąsek 

i przystawek. Znajduje się w dzielnicy Cerro del Águila, w południowej części Sewilli. 

 

Opis warsztatu: 

 

Warsztat składa się ze szkolenia praktycznego 

i teoretycznego. Można go podzielić na trzy części. 

A. Krótkie teoretyczne objaśnienie charakteru 

wieprzowiny iberyjskiej, jej historii i tradycji: 

pochodzenie wieprzowiny iberyjskiej, chów i dieta 

zwierząt, charakter pastwisk. 

B. Nowe Standardy Jakości 2014: objaśnienie 

etykiet, rodzajów szynki i odróżnianie ich od siebie. 

C. Praktyczne warsztaty z krojenia: prezentacja narzędzi i technik krojenia szynki, aby 

zmaksymalizować jej wykorzystanie, prezentacja szynki, degustacja szynki. 

 

Ponadto uczniowie będą mogli odwiedzić secadero (suszarnię) oraz ekosystem świni 

iberyjskiej. .   

25€/os. 

3 godz. 
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Warsztaty z biznesplanu  
 

Zachęcamy młodych ludzi do myślenia o przyszłości. Podczas stażu, nie tylko  

ćwiczą oni swoje umiejętności zawodowe, zdolności językowe i pewność siebie.  

Teraz uczniowie rozwijają również swoją przedsiębiorczość i uczą się  

przygotowania własnego biznes planu.  

 

Proponujemy wam warsztaty, podczas których uczniowie w czwórkach pracować będą nad 

swoim biznesplanem. Przejdą oni godzinne szkolenie online, którego celem będzie pomoc 

w rozwiązaniu ich problemów i wątpliwości oraz zainspirowanie uczniów w razie, gdyby 

utknęli. Na koniec pobytu przedstawią plany tutorowi. 

 

Podsumowanie:  

 4 godziny zajęć z przedsiębiorczości  

 4 grupy po 4 uczestników  

 1 godzina szkolenia online dla każdej z grup  

 Prezentacja biznes planów  

 

1 dzień  

 Wprowadzenie  

 Opis zajęć  

 Przedstawienie elementów planu biznesowego  

 Prezentacja szablonu biznes planu, jaki wypełnią uczniowie  

 Wypełnienie szablonu wraz z grupą  

 

 Wprowadzenie do projektów grupowych:  

 Podział uczestników na cztery grupy  

 Burza mózgów   

 Weryfikacja pomysłów  

 Wybór najlepszych i najtrafniejszych pomysłów na biznes  

 Objaśnienie projektu biznesplanu:  

  

15 €/os. 
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BIZNESPLAN zawiera:  

 

1. Streszczenie sprawozdania 

Podsumowanie kluczowych elementów biznesplanu  

 

2.  Dziedzina lub sektora 

Ogólna wizja branży z zawarciem obecnych w niej tendencji, jej główni przedstawiciele, 

oszacowanie sprzedaży.  

 

 3. Analiza rynkowa   

Przegląd rynków docelowych kluczowych dla danego produktu lub usługi, w tym ich położenie 

geograficzne i demograficzne, obecne zapotrzebowanie danego rynku docelowego oraz ich 

zaspokajanie w chwili obecnej.  

 

 4. Analiza konkurencji 

Badanie bezpośrednich i pośrednich konkurentów, w tym ocena przewagi nad konkurencją i 

rozważenie sposobów na pokonanie bariery wejścia obowiązującej na wybranym rynku.  

 

5. Plan marketingowy  

Szczegółowy opis strategii sprzedaży, rozplanowanie cen, proponowane działania reklamowo-

promocyjnych i najważniejsze zalety produktu lub usługi.  

 

 6.  Plan zarządzania 

Zarys struktury prawnej działalności i zarządzania zasobami, w tym zespołem kierowniczym, 

zasobami zewnętrznymi i potrzebami zasobów ludzkich.  

 

 7.  Plan operacyjny 

Opis lokalizacji fizycznej firmy, urządzeń i sprzętu, profil pracowników. Wymagania dotyczące 

wyposażenia i dostawców oraz wszelkie inne szczegóły operacyjne, takich jak opis procesu 

produkcji.  

 

 8. Plan finansowy  

Opis potrzeb  finansowych i sposobów na uzyskanie finansowania. 
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Gratis 

2,5 godz. 

 

Warsztaty rozwoju kreatywności 
Kreatywność jedna z najbardziej pożądanych cech na rynku pracy.  Według 

badań 60% kadry zarządzającej wskazało kreatywność jako najbardziej 

pożądaną cechę przywódczą na rynku pracy, obok uczciwości (52%) i 

zdolności do globalnego myślenia (32%).    

Podczas warsztatów uczniowie w działaniu odkryją i rozwiną swój potencjał kreatywny. 

Rozwiążą szereg zadań, dzięki którym doświadczą procesu twórczego  myślenia i 

rozwiną umiejętności takie jak: praca w grupie i rozwiązywanie problemów pod presją 

czasu, elastyczność, podejmowanie decyzji. Warsztaty prowadzone są w oparciu o 

nieformalne metody edukacji, które stymulują wyobraźnię, angażują do błyskotliwego i 

innowacyjnego rozwiązywania wyzwań, sprawdzają umiejętność szybkiego myślenia i 

zachęcają do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.  

 

Dzięki tym warsztatom uczniowie: 

 Dowiedzą się, czym jest potencjał kreatywny i jak używać go na rynku pracy 

 Doświadczą procesu kreatywnego myślenia w działaniu 

 Poznają metody i techniki rozwoju kreatywności: od pomysłu do innowacji 

 Poznają kreatywne metody rozwiązywania problemów 

 Nauczą się pracy w grupie, rozwiną umiejętności twórczego myślenia pod 

presją czasu 
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Gratis 

2,5 godz. 

 

Jak życ za granicą? – warsztaty o tym, jak radzić 
sobie z szokiem kulturowym.  
Program praktyk, który oferujemy uczniom, to nie tylko możliwość rozwoju 

profesjonalnych umiejetności niezbędnych w przyszłym zawodzie, ale także 

doświadczenie życia w innym państwie, w międzynarodowym środowisku, poznawanie 

innej kultury.  

Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania i 

doświadczania programu. Podczas warsztatów uczniowie będą mieli możliwość lepiej 

zrozumieć proces adaptacji wielokulturowej, dowiedzą się, czym jest szok kulturowy i 

jak sobie z nim radzić, poznają definicje  i funkcje stereotypu i uprzedzenia. Poprzez 

aktywne metody edukacji nieformalnej uczestnicy będą także mieli okazję zastanowić 

się nad własną tożsamością kulturową i jej wpływem na postrzeganie rzeczywistości. 

 

Dzięki tym warsztatom uczniowie: 

 

 Poznają definicje wielokulturowości, szoku kulturowego, stereotypu i 

uprzedzenia 

 Dowiedzą się, jak w praktyce radzić sobie z własnymi uprzedzeniami i 

stereotypami 

 Poznają metody adaptacji kulturowej 

 Poznają różnice i podobieństwa kultury polskiej i hiszpańskiej 

 Dowiedzą się, jak kultura, z której pochodzą, wpływa na ich sposób 

postrzegania rzeczywistości oraz interpretowania zjawisk i ludzkich zachowań 
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Gratis 

2,5 godz. 

 

Mój wizerunek na rynku pracy 
 
Obecny rynek pracy wymaga nie tylko doświadczenia w zawodzie, ale także 

odpowiedniego zaprezentowania się podczas procesu rekrutacji.  

Dla młodych ludzi rozpoczynających karierę wiedza o tym, jak własciwie 

zaplanować swoją ścieżkę kariery oraz przedstawić swoje umiejętności i talenty w 

dokumentacji rekrutacyjnej to wiedza niezbędna. 

Podczas warsztatów uczniowie będa mieli okazję odkryć swoje mocne strony i 

umiejętności przydatne na rynku pracy, dowiedzą się, jak powinno wyglądać efektywne 

i nowoczesne CV oraz jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. 

Podczas symulacji, dyskusji i pracy w małych grupach będa mieli okazję uzyskać 

profesjonalne wskazówki z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

 

Dzięki tym warsztatom uczniowie: 

 

 Przeanalizują swoją ścieżkę edukacji i odkryją swoje mocne strony przydatne 

na rynku pracy 

 Dowiedzą się, jak stworzyć nowoczesne CV i list motywacyjny 

 Przećwiczą w praktyce udział w rozmowie rekrutacyjnej  

 Zaplanują swoją ścieżkę kariery 
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Gratis 

2,5 godz. 

 

Kurs empatii i umiejętności pracy w grupie – po co 

nam empatia na rynku pracy? 
 
Według najnowszych badań do 2020 roku powstanie 15,7 milionów miejsc 

pracy związanych z zarządzaniem projektami, które pozostaną nieobsadzone. 

Dlatego też umiejętności takie jak praca w zespole, umiejętność empatii i rozumienia 

drugiej strony oraz umiejętności mediacyjne i negocjacyjne mają wielką wartość na 

rynku pracy. 

Podczas warsztatów uczniowie wezmą udział w grze komunikacyjnej, dzięki której 

nauczą się pracować w grupie, rozwiną także umiejętności społeczne takie jak empatia 

i kompetencje negocjacji. Warsztaty skłonią także młodzież do refleksji nad 

użytecznością empatycznej postawy na rynku pracy i zwiększą ich wrażliwość 

społeczną. 

 

 

Dzięki tym warsztatom uczniowie: 

 

 Dowiedzą się, czym jest empatia i jak ją rozwijać 

 Rozwiną umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie 

 Poznają i przećwiczą w praktyce metodę empatycznego rozwiązywania 

konfliktów  
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17€ 

2 godz. 

 

 

Wycieczka rowerowa brzegami rzeki Guadalquivir  
 

Czy to prawda, że rzeka Gwadalkiwir już nie przepływa przez Sewillę? 

Czy Święto Sewilli (La Feria de Sevilla) wciąż odbywa się w pierwotnym korycie 

rzeki? 

Czy tuż przy Złotej Wieży znajdowało się ujście dopływu rzeki Gwadalkiwir? 

 

Geneza miasta, rozplanowanie przestrzenne oraz historia Sewilli są ściśle powiązane z 

rzeką Gwadalkiwir. Przepływa ona przez miasto z północy na południe, a podążając z 

nurtem, można dopłynąć aż do wybrzeża Atlantyku. Dzięki rozwojowi żeglugi rzecznej 

była możliwa rozbudowa portu, co w XVI i XVIII wieku przyczyniło się do rozkwitu  

handlu. W tym czasie port osiagnął swoje czasy świetności stając się najprężniej 

działającym portem handlowym z Ameryką. 

Niestety, pomimo wielu korzyści wynikających z ekspansji portu rzecznego, można 

było dostrzec zagrożenia związane z bezpośrednim dostępem do wody – nawracające 

powodzie oraz podnoszenie się poziomu wód gruntowych. 

Rozwój portu, zmagania z powodziami, 

dostęp do zaopatrzenia oraz wody, 

doprowadziły do licznych prac 

hydraulicznych, które głównie w XX wieku 

przyczyniły się do intensywnych zmian w 

środowisku wodnym.  

W trakcie warsztatów postaramy sie 

odpowiedzieć na postawione na początku 

pytania oraz przedstawić i wyjaśnić 

zmiany, które zachodziły podczas 

procesu rozwoju rzeki. Ponadto, program 

zostanie wzbogacony o wycieczkę rowerową, która przybliży i unaoczni wspominane 

miejsca. 
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17€ 

2 godz. 

 

Wizyta w ogrodzie amerykańskim 
 

Ogród Amerykański w Sewilli jest jednym z nielicznych ogrodów, w którym 

znajdziemy bogate i różnorodne gatunki amerykańskich roślin w Europie. 

Dzięki programowi Raíces zapoczątkowana została współpraca hiszpańsko-

amerykańska, która polegała na 

stworzeniu amerykańskiego 

ogrodu, którego zbiory pochodzą z 

różnych rejonów Ameryki. 

Inauguracja ogrodu odbyła się z 

okazji Światowej Wystawy Expo w 

1992 roku. 

Wizyta w ogrodzie odbędzie się z 

przewodnikiem – Mariano Martín 

Cacao – biologiem, który był 

odpowiedzialny za tworzenie i rozwój ogrodu w trakcie trwania Expo´92. 

Dzięki tym warsztatom stażyści: 

- Poznają historię i uroki amerykańskiego ogrodu 

- Poznają zbiory amerykańskich roślin  

 

Cena wizyty obejmuje bilet wstepu oraz  opiekę przewodnika. 
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20€ (ze 

śniadaniem) 

17€ (bez 

śniadania)  

2 godz. 

 

Warsztat ‘Kawa AB’ 
 

Jesteś miłośnikiem kawy? A może nie piłeś do tej pory dobrze 

przygotowanej? Dzięki naszemu warsztatowi poznasz proces tworzenia 

kawy od wypalania ziaren aż po moment delektowania się wyjątkowym 

smakiem.  

Warsztat obejmuje wizytę w 

fabryce, gdzie stażyści zapoznają 

się z rodzajami kawy, sposobem 

wypalania ziaren oraz całym 

procesem produkcyjnym. 

Następnie odbędziemy wirtualną 

wycieczkę po wszystkich etapach 

tworzenia kawy aż do momentu 

degustacji. Stażyści będą mieli 

możliw ość spróbowania różnych 

rodzajów kaw przygotowanych róznymi technikami, by móc wybrać swój ulubiony smak 

i metodę parzenia. 
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10€ 

3 godz. 

 

Warsztaty strzyżenia psów 
 

Czy chciałbyś stać się ekspertem w dziedzinie strzyżenia psów? Ten warsztat 

zawiera wszystkie niezbędne elementy, by nauczyć się, jak poprawnie strzyc 

psy i dbać o ich sierść oraz by rozwinąć swoje 

umiejętności strzyżenia nożyczkami oraz 

maszynką elektryczną.  

Podczas warsztatu poznamy różne rodzaje 

psów oraz zasady indywidualnego doboru 

technik pielęgnacji. Ponadto nauczymy się 

różnych form strzyżenia oraz dowiemy się, jak 

poprawnie dobrać sposób mycia i pielęgnacji 

sierści w zależności od potrzeb konkretnej rasy 

psów (nowoczesna kosmetologia kąpieli i 

czesania, szampony oraz odżywki specjalnie 

dobrane do typu sierści i skóry).  

W części praktycznej nauczymy się używać wszystkich niebędnych narzędzi takich jak 

grzebienie, szczotki oraz poznamy techniki trimmingu, strippingu oraz groomingu. 

Dzięki warsztatowi stażyści: 

- Poznają rasy psów oraz sposoby indywidualnego dbania o sierść w zależności od 

rodzaju 

- Poznają różne techniki strzyżenia  

- Naucza się nowych technologii w zakresie kosmetyki zwierząt  

- Rozwiną swoją kreatywność i umiejętności manualne 



 
60 

17€ 

2 godz. 

 

Warsztaty "Kokedama" 
 

Kokedama 苔玉 (dosłownie “kula z mchu”) jest to japońska technika pielęgnacji 

roślin ozdobnych, która polega na zastąpieniu doniczki żywym mchem. Dzięki 

temu roślina pozostaje żywa i organiczna oraz zyskuje wyjątkowe wartości estetyczne.  

Podczas tego warsztatu poznamy pochodzenie i historię techniki Kokedama oraz 

nauczymy się jak tworzyć, dbać i 

pielęgnować takie rośliny.  

W części praktycznej skupimy uwagę na 

rodzajach Kokedamy oraz na specyfikacji 

roślin. Na zakończenie, każdy uczeń zrobi 

swoją własną, spersonalizowaną 

Kokedamę. 

Dzięki tym warsztatom stażyści: 

- Poznają historię Kokedamy oraz sposoby 

dbania i pielęgnowania roślin 

- Dowiedzą się, jak tworzyć Kokedamy 

- Rozwiną swoją kreatywność i umiejętności manualne podczas zdobienia własnych 

roślin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


