Cursos de Francês
Onde?
Em Paris, a histórica e romântica capital de França
A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os
participantes aprendem Francês rapidamente e com sucesso. Nesta escola pretende-se
também ensinar a Cultura Francesa e transmitir uma compreensão da Sociedade Francesa.

Paris

Pouco há a dizer sobre Paris que já não tenha sido dito! A capital de França, uma cidade cheia
de atrações turísticas para todos os gostos: desde a Torre Eiffel, ao Arco do Triunfo, não
esquecendo a Sacre Couer! Uma cidade encantadora e de braços abertos para receber
estudantes que pretendam tirar um Curso de Francês

A Escola
Um método de Ensino estimulante, inovador e proativo que ajuda os estudantes a
comunicarem de forma eficiente e precisa. O principal objetivo das aulas é recriar situações
da vida real para ajudar a alcançar um nível de fluência o mais elevado possível. A
comunicação oral é o foco central desta Escola. Aprender a ouvir, compreender e falar com a
fluência e pronúncia corretas são os objetivos propostos aos estudantes.

Localização da Escola
A escola fica localizada nas famosas Grands
Boulevards, no coração de Paris. Está aberta
todo o ano e recebe estudantes dos quatro
cantos do mundo a partir dos 16 anos de idade.
O aluno mais idoso até hoje tinha 86 anos.
Vamos quebrar esse recorde?!

A Escola oferece os seguintes Programas:
•
•
•
•

Curso Geral
Curso Intensivo (até 40h por semana)
Curso Semi-intensivo (15 a 20h por semana)
Cursos Especializados:
o Francês para negócios
o Programas para Executivos
o Cursos Individuais
o Francês Jurídico
o Clube 50+
o Cursos noturnos

Curso de Francês Geral
Curso

20h de aulas por semana. Alojamento em Família em regime de ½ pensão.
Taxa de Inscrição da MultiWay incluída.

Não inclui

Voos, Seguro e Transfer

Nota

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

2 sem
1.610 €

3 sem
2.300 €

4 sem
2.990 €

8 sem
5.590 €

12 sem
8.150 €

24 sem
12.950€

Nota: Transfer do Aeroporto de Paris 160 € / Transfer da Estação de Comboio 90 €

Testemunhos
“Great location, friendly, good facilities.
Excellent workshops after morning lessons.
Excellent relation with teachers. I will
recommend this school, for sure. Excellent value
for money!”
“Everybody was very kind and available. The
grammar workshop was really great. My host
family was better than perfect!”
“Very professional school and very professional staff. I would definitely recommend it and
also return.”
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