Cursos de Alemão
Áustria
Onde? Em Viena, a bonita capital da Áustria
A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os
participantes aprendem alemão rapidamente e com sucesso num dos países onde a língua
oficial é o alemão: Viena.

Viena
Uma cidade com uma história milenar incrível e
com enorme preponderância no panorama
político, cultural e económico da Europa do Séc.
XX. Os diversos monumentos históricos ajudam
a torná-la um dos mais interessantes destinos
turísticos da Europa.
Tem sido considerada, através de vários rankings
especializados, uma das cidades com melhor
qualidade de vida do mundo. É por todos estes
motivos um lugar de eleição para se passar umas
semanas a tirar um Curso de Alemão.

A Escola
A Escola de Línguas é moderna e situa-se no
centro de Viena. Oferece aulas de Alemão para
todos os níveis: desde o iniciante ao avançado.
Os estudantes são ensinados por professores
nativos e aprendem a falar, escrever e ler
alemão padrão. As aulas são leccionadas a
pequenos grupos de estudantes internacionais,
com métodos de ensino modernos para que a
aprendizagem seja mais divertida! A prática da
gramática, vocabulário e conversação assumem
especial importância. Com todo o ambiente que a rodeia e com o continuo contacto com os
Austríacos as oportunidades de descoberta da cultura austríaca estão sempre presentes. A
juntar às aulas, a escola oferece a opção de juntar Programas de Atividades Especiais onde se
realizam visitas aos pontos turísticos com o objetivo da prática continua da língua.

A Escola oferece os seguintes Programas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Alemão Geral
Curso de Alemão Intensivo
Aulas Privadas
“German in the City”
Preparação para Exames (OSD e TELC)
Curso para Professores de Alemão
Alemão para Executivos
Alemão e Experiência de Trabalho
Alemão e Música
Preparação para Ensino Universitário
Alemão para Estudantes 50+
Alemão e Desportos de Inverno

Curso de Alemão Geral
Curso

25h de aulas por semana. Alojamento em família em regime de ½ pensão;
transfer à chegada e Taxa de Inscrição da MultiWay incluídas

Não inclui Voos e Seguro
Nota

Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada
apenas como referência
Alemão em Viena
Total

2 sem
1.043€

3 sem
1.418 €

4 sem
1.793 €

8 sem
3.679 €

12 sem
4.488 €

24 sem
8.699 €

Testemunhos
“The school is very good, and the teachers are very nice and creative”.
Andrea, USA
“It’s great to come out to a city that’s not like New York or something. There is actually nature
around almost everywhere I go”.
MacArthur, U.S.A.
“I really like the teachers, because they are so young and that's great. The lessons are
brilliant.”
Matja, Slovakia
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