FICHA DE PRODUTO
INTERCÂMBIO DE FÉRIAS | JULHO 2016

@GLS ALEMANHA
A Experimento, pioneira em Intercâmbio Cultural no Brasil e no mundo com mais de
50 anos de experiência no país, apresenta um programa de intercâmbio de férias em
julho de 2016 com duração de 3 semanas para as cidades de Berlim e Munique na
Alemanha.
Com uma combinação perfeita de estudos, atividades e passeios, os programas
proporcionam aos participantes uma oportunidade única de imersão na cultura
alemã, combinando aprendizado e diversão.

PARA QUEM: estudantes de 14 a 17 anos
QUANTO TEMPO: 3 semanas
QUANDO: de 3 a 24 de julho de 2016.
ONDE: Berlim ou Munique, na Alemanha
TEMPERATURA: Máxima 25°C/Mínima 13°C no verão

Os estudantes poderão escolher entre 9 programas, com focos distintos e para
diferentes destinos e faixas etárias.

ONDE EU VOU MORAR: em residência estudantil dentro
do Campus, em quartos e banheiros compartilhados

O detalhamento de cada programa se encontra em anexo.

ALIMENTAÇÃO: Pensão Completa (café da manhã,
almoço e jantar)
ESCOLA: GLS – German Language Center
CURSO: 20 aulas de alemão por semana de 45 minutos
cada. * O curso intensivo tem 25 aulas/semana.
ATIVIDADES: O programa inclui atividades extras de
acordo com o programa escolhido, durante as tardes e
aos finais de semana conforme calendário.
SUPERVISÃO: 24 horas de supervisão e
acompanhamento de um líder brasileiro a cada 15
participantes.

Berlim

Munique

Berlim é a capital da Alemanha, a maior cidade do país e um dos mais influentes
centros mundiais de cultura, política, mídia e ciência. Localizada na grande planície
europeia, Berlim é influenciada por um clima temperado sazonal. Cerca de um terço
da área da cidade é composto por florestas, parques, jardins, rios e lagos.
A cidade serve como um importante centro do transporte continental e é a sede de
algumas das mais importantes universidades, eventos esportivos, orquestras e
museus.
Munique é a capital do estado alemão da Baviera, no sudeste do país. Possui
aproximadamente 1,3 milhão de habitantes e é a cidade mais populosa do sul da
Alemanha. A Munique moderna é um importante e desenvolvido centro financeiro,
urbano, logístico, cultural e político da Alemanha e da Europa continental.

O PROGRAMA INCLUI:
20 aulas de 45 minutos de alemão por semana (a carga horária do intensivo é de 25
aulas por semana);
Acomodação em residência estudantil em quartos e banheiros compartilhados;
Programação com atividades e passeios durante a semana e aos finais de semana;
Material didático e certificado de conclusão do curso;
líder brasileiro a cada 15 participantes;

Traslados de chegada e saída ao aeroporto;
Assistência de viagem com cobertura até USD 200 mil.
Kit de embarque Experimento.

*Presença do líder brasileiro condicionada à adesão de no
mínimo 15 participantes

INVESTIMENTO
PARTE TERRESTRE e AÉREO: EUR 4.900*
*para os programas intensivos é cobrado um valor
adicional de EUR 300.
Formas de Pagamento:
 Entrada de EUR 1.000 e saldo parcelado em até 5
vezes sem juros no cartão de crédito (Visa ou
Mastercard).
 Entrada de EUR 1.000 e saldo parcelado em boleto
bancário com última parcela quitada 30 dias antes
da viagem;
 Parcelamento em até 24 vezes pelo Banco
Santander.
* Datas, valores e condições de pagamento sujeitos à
alteração sem prévio aviso.

