
 

 

 

 

Cursos de Inglês 

Nova Zelândia 
 

Onde?  

Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia.  

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

participantes aprendem Inglês rapidamente e com sucesso num dos muitos países onde esta é a 

língua oficial 
 

Auckland  

Não sendo a capital da Nova Zelândia assume-se, 

no entanto, como a mais importante cidade a nível 

económico e financeiro. É também a mais populosa 

e assume-se como uma cidade multicultural e 

cosmopolita.  

Muitos são os locais obrigatórios de visita, o que 

torna a experiência de um Curso de Línguas muito 

mais enriquecedora.  
 

Possibilidade de trabalho 

Qualquer estudante estrangeiro que esteja inscrito num Curso de duração igual ou superior 

a três meses tem o direito a ter acesso a um visto de estudante. Este visto permite ao seu 

portador trabalhar em regime de part-time, até um máximo de 20h semanais. Muitos 

estudantes estrangeiros procuram desta forma reduzir os encargos com os cursos que 

frequentam 

 

    



 

As Escolas oferecem os seguintes Programas: 

• Curso Geral 

• English for Work 

• English in the City 

• Language Semester Abroad 

• Semi-Intensive English 

• Intensive English 

 

 

 

Curso de Inglês 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 

Curso de Inglês 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Auckland 1.641 € 2.145 € 2.649 € 4.664 € 6.523 € 12.256 € 
 

 

 

Testemunhos  

 

If you want to study English, come to Auckland. It has excellent teachers, good facilities and service. You can 

study various parts of English in a balanced way and learn a variety of contents as well as books. Also, you 

can enjoy a lot of activities including Friday trips and participate in clubs with specific topics such as our 

Conversation club, study club, etc. 

Sewoon Bae, Korea 
 

The South Island is perfect to see amazing mountain views, lake views as well as views of the sea. In addition, 

the South Island also offers beautiful, old-fashioned and new-fashioned cities and villages. Also are there a 

lot of good cafes that I really liked. As you travel around you can see countless sheep, cows and deer grazing. 

I think it is unique in this way. My personal highlights were Doubtful Sound, Lake Tekapo, Wanaka and 

Queenstown. Due to the nature and the tranquility on the South Island I could make an important personal 

development. It could be the same for you! 

Sandro Roos, Switzerland 
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