Cursos de Alemão
Onde? Berlim, Frankfurt, Hamburgo e Munique
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 vários destinos que
temos à escolha. Confirme aqui as diferentes localizações das nossas Escolas:

Frankfurt
A cidade cosmopolita no rio Main, com seu horizonte único
"Mainhattan", é conhecida pelo seu impacto significativo nos
setores político, cultural e empresarial. A nossa Escola está
localizada no distrito de Sachsenhausen. Em menos de 10
minutos, é possível chegar à famosa área comercial Zeil, na maior
rua comercial da Alemanha.

Berlim
Berlim é a capital e, com os seus 3,5 milhões de habitantes, é a
maior cidade da Alemanha. A nossa Escola está localizada num
edifício moderno no bairro central de Berlin Mitte. A escola fica a
apenas alguns minutos a pé ou de bonde do centro da cidade e em
apenas 15 minutos está no Portão de Bradenburg.

Hamburgo
Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha e é conhecida
pelos seus muitos pontos turísticos, como por exemplo o Porto
Elbphilharmonie. A nossa escola está localizada no Esplanadebau,
um edifício histórico Art Deco no centro da Cidade. A partir daqui
está a poucos passos do rio Alster e do passeio Jungfernstieg.

Munique
Munique é o lar de muitas atrações turísticas conhecidas,
incluindo a Oktoberfest e o Jardim Inglês, e é uma das cidades mais
bonitas da Alemanha. A nossa Escola está convenientemente
localizada a apenas alguns minutos da famosa Stachus (praça da
cidade) e da principal estação ferroviária.

Que Cursos posso tirar nestas Escolas?
•
•
•
•
•

Curso de Alemão Geral;
Preparação para Exames;
Curso de Alemão de preparação para Universidades;
Curso de Alemão técnico aplicado a diferentes áreas;
Cursos Especial de Alemão (inclui Estágio)

Curso de Alemão Geral
Curso

20h 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 Frankfurt
Total

2 sem
1.253 €

3 sem
1.737 €

4 sem
2.221 €

8 sem
4.157 €

12 sem
5.565 €

24 sem
10.125€

Nota: Época alta de 29.06 - 21.08 = + €35.00 por semana para cursos com duração inferior a 8 semanas

Testemunhos
“Overall, I have been very fortunate to have experienced such an incredible time in
Berlin. It has been very welcoming and exciting and I would return in a heartbeat.” –
Berlin
“It is an entirely new experience for me. Every day I learn more about German culture
and I am very happy to be here.” – Frankfurt
“You can try to understand and learn the German language only here, inside the
country. It is a very beautiful language filled with emotion and expression! I like it.” –
Hamburg
“At first, I was a little bit scared because I knew that German is a difficult language, but
I like challenges… Since the beginning the people were nice and I have been happy and
now I know that nothing is impossible. You have just to try hard. Now I feel like
Germany is my second home.” – Munich
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