
 

 

 

Cursos de Italiano 
 

Onde?  

Em Itália – Milão e Florença 

A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os 

participantes aprendem Italiano rapidamente e com sucesso num dos vários destinos que temos 

à escolha.  
 

Florença 
 

A capital da Toscânia e uma das mais 

importantes cidades da Europa Medieval. 

Para além de ser uma das cidades mais 

bonitas do mundo e o seu centro histórico 

ser classificado como Património Mundial 

da UNESCO, Florença é também o berço 

da língua Italiana. Que melhor sítio para 

se fazer um Curso de Línguas?  

Milão 

É a capital da Moda e Design italiana, 

sendo desta forma um dos principais 

destinos para estudantes destas áreas. 

Estudar em Milão oferece uma excelente 

preparação para o idioma. Aprenderá 

Italiano em Milão e descobrirá uma 

cidade sofisticada, cosmopolita, 

contemporânea e animada.  

 

    



A Escola oferece os seguintes Programas 

• Curso Standard 

• Curso Intensivo 

• Curso Super Intensivo 

• Curso de Longa Duração 

• Curso de Italiano + Culinária 

• Curso de História de Arte 

• Aulas Individuais 

• Programa Cultural para Seniores 

• Foundation para Universidades Italianas 

• Curso de Verão para Universidades Italianas 

• Programas de Estágio 

• Italiano + Arte (Design de Interiores, Moda, Fotografia, Pintura) 

 

Curso de Italiano Geral 

Curso  20h de aulas por semana. Alojamento em Família em regime de ½ pensão; 

transfer à chegada e a Taxa de Inscrição da MultiWay estão incluídas 

Não inclui  Voos e Seguro 

Nota Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada apenas 

como referência 

 

Testemunhos  

“One of the best experiences of my life. I’ve met many new friends, tried real Italian food, learned 

Italian and travelled around this beautiful country! I will come back next year for sure!”  

Sonja 

“Was one of the best experiences I’ve ever had. From the first moment I arrived everything was 

completely amazing. The staff consists of kind and lovely people, all my teachers were very nice, 

funny and professional. The staff at the reception, the free time activities and the accommodation 

office were also kind and helpful. I enjoyed the lessons very much; I learned a lot and met many 

new friends. Free time activities were perfectly organized. It’ s an amazing experience in the most 

beautiful city in the world.”  

Shay 
 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 

Cursos de Italiano 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Florença 1.215 € 1.685 € 2.155 € 5.115 € 7.715 € 15.995 € 
Milão 1.290 € 1.760 € 2.230 € 5.190 € 7.790 € 16.070 € 
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