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@MUNICH YOUNG
AND FUN
ALEMANHA
07 a 14 ANOS

O Munich Young and Fun está localizado em uma vila
tradicional da Bavária, nos Alpes Alemães, a 5 km do
Lago Schliersee e a 50 km ao sul de Munich. A vila é
muito popular entre crianças e adolescentes alemães
que participam do programa durante as férias de verão
e junto com os estudantes internacionais fazem as
atividades extraclasses.
A escola possui churrasqueira, fogueira, quadra de vôlei,
ping-pong, mesa de sinuca e sala de TV.

A EXPERT EM
INTERCÂMBIO

Munich

ACOMODAÇÃO & ALIMENTAÇÃO
• No mesmo local, em quartos duplos ou quádruplos,
com ducha/banheiro compartilhados;
• Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).

ATIVIDADES & EXCURSÕES

CAPACIDADE DA ESCOLA

• 2 atividades por dia em grupos internacionais:
esporte, jogos e dança;
• 1 passeio de dia inteiro e 1 de meio dia por semana - possíveis
destinos: Munich, Lago Schliersee, Castelo Nymphenburg;
• Opcional: 3 aulas de 90 minutos cada de tênis ou futebol;

70 estudantes.

CURSO DE ALEMÃO
• 20 aulas por semana com o máximo de 12
estudantes por sala;
• 3 níveis: básico, intermediário e avançado;
• Turmas internacionais com estudantes de 30
países diferentes: México, Polônia, Espanha, França,
Bulgária, Dinamarca, Rússia, Noruega, Inglaterra,
Itália, Grécia, Portugal, Estados Unidos e outros países.

PROGRAMAÇÃO
(OBS: Calendário sujeito a alteração, sem aviso prévio)

Manhã
Domingo

Tarde

Noite

Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

Segunda

4 aulas de Alemão

Badminton

Churrasco

Terça

4 aulas de Alemão

Handcrafts

Noite de vídeos

Quarta

4 aulas de Alemão

Excursão (ex: Lago Schliersee)

Camp Fire

Quinta

4 aulas de Alemão

Natação ou competição de esportes

Noite de jogos

Sexta

4 aulas de Alemão

Vôlei

Disco

Sábado

E xcursã o de d ia int eir o p or Mun ic h

Domingo

Partida ou es por t es

WWW.EXPERIMENTO.COM.BR

