Programa de verão em Nuremberg, Alemanha,
para adolescentes de 14 a 17 anos

Se tivesse sido popular fazer um intercâmbio para aprender alemão na Idade Média,
Nuremberg teria sido o destino escolhido.
Nuremberg era uma das cidades mais bonitas e ricas em comércio da Europa. Claro que a
cidade mudou muito desde aquele tempo. Hoje em dia é uma cidade com vida e bastante
moderna. Ainda é possível ver um pedaço da história nas casas, palácios e igrejas. Também é
um centro de esportes. Nuremberg possui um dos times de futebol mais conhecidos da
Alemanha.
O programa para jovens inclui 20 aulas por semana (1 aula= 45 minutos), de segunda a
sexta-feira (09h00-13h00) com um máximo de 15 estudantes por grupo. O curso está
disponível para estudantes do nível básico ao avançado (não está disponível para 100%
principiantes!).
A hospedagem é oferecida em casa de famílias alemãs, em quartos duplos com pensão
completa. Todas as famílias estão localizadas a 45 minutos da escola em ônibus ou trem. A
hospedagem começa no domingo e termina no sábado.
O programa inclui 4 atividades pelas tardes por
semana e também 1 excursão durante o dia completo
no sábado. Exemplo de atividades; Tour por
Aschaffenburg, natação, boliche, excursão a Frankfurt/Main, passeio pelo parque
Schönbusch e passeio em barco, passeio em bicicleta, passeio por Haibach e visita ao
parque de animais selvagens, visita ao Museu Spessart, visita ao museu de Johannisburg,
etc.

O que está incluído no preço?
Informação útil - 2015
Duração 02-05 semanas
20 aulas/semana (segunda-sexta)
Hospedagem em casa de família, quarto duplo, pensão
completa.
4 atividades por semana e 1 excursão de dia completo no
sábado
Teste de nível e certificado
Material de estudo
Ticket de transporte local
Traslado desde/até a estação de trem

Idades

De 14 a 17 anos

Duração

De 2 a 5 semanas

Datas

21 de junho a 25 de julho

Preço*

2 semanas: 1.000 Euros
semana extra: 500 Euros
taxa extra quarto individual: 75 Euros
por semana

Traslado do aeroporto não incluído:
Nuremberg (NUE) 60 EUR por trajeto (para chegadas/saídas antes das 8:00h e depois das 20:00h, preços para
menores sem acompanhante segundo solicitação). Traslado em outros aeroportos disponíveis, por favor, contate-nos
para solicitar preços.
* Não incluído: Seguro médico e de viagem internacional e
passagem aérea.

