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A EXPERT EM
INTERCÂMBIO

@MUNICH CASTLE
ALEMANHA
14 a 17 ANOS

O Munich Castle está localizado no centro da cidade,
em um castelo medieval às margens do Rio Isar e com
acesso fácil aos pontos mais importantes da cidade como
o Hofbräuhaus, Bavaria Filmstudios ou a Frauenkirche.
O castelo conta com quartos e espaçosas salas de aula
com ambientação histórica, sala de cavaleiros, cafeteria,
café, sala de boliche e sinuca, além de um grande
jardim e área para jogos.
No período da manhã acontecem as aulas de alemão e
a tarde estão programadas muitas atividades como:
churrasco na beira do rio, passeio a fábrica de cerveja
Hofbräuhaus ou ao castelo Schloss Nymphenburg.

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

ATIVIDADES & EXCURSÕES
• 2 atividades por dia no campus ou arredores: rafting,
natação, mini-golf e vôlei;
• 1 passeio de dia inteiro e 1 passeio de meio período para o
centro de Munich ou seus arredores.

CAPACIDADE DA ESCOLA
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 40 países diferentes.

Munich

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

Natação

Noite de vídeos

Terça

4 aulas de Alemão

Excursão (ex: centro olímpico)

Parque do castelo

Quarta

4 aulas de Alemão

Quinta

4 aulas de Alemão

Sexta

4 aulas de Alemão

Jogos e Esportes OU visita à Munich/compras (sozinho
e com autorização dos pais) OU rafting tour por Isar

Passeio pelo centro de Munich

Camp Fire no
River Isar
Passeio de bicicleta
pelo River Isar

Jogos e Esportes OU visita à Munich/compras (sozinho Festa ou visita ao
e com autorização dos pais) OU rafting tour por Isar Bavarian Biergarten

Sábado

Excursã o de dia inteiro (ex: Munic h ou C a s t el o N ym p henbur g)

Domingo

Partida ou exc ursã o extra (ex: C a s t el o N eus chw a ns t ein )
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