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Idiomas,  
a chave para o  

Mundo

Introdução

Feche os olhos e imagine as férias 
perfeitas combinadas com um curso 
de idiomas. O que você vê? Agora 
abra os olhos e veja o mundo da 
Sprachcaffe! 

Nós lhe convidamos para participar 
de uma aventura que irá mudar sua 
vida, uma passagem inesquecível 
por descobertas através de cenários 
de tirar o fôlego, culturas fascinantes 
e experiências memoráveis, propor-
cionando amizades para toda a vida. 

Transforme suas férias dos sonhos 
em realidade conosco!

Línguas estrangeiras são a chave para 
novos horizontes. Abra as portas para 
inúmeras possibilidades acadêmicas 
e profissionais com nossos progra-
mas.

Seja sol, mar e areia ou uma metró-
pole agitada sua fonte de inspiração, 
a Sprachcaffe garante o cenário  
perfeito para uma experiência só sua.

Especialmente para jovens!

Nossas escolas nos EUA são acreditadas pela 
ACCET. 

Nossos cursos de idiomas no Canadá são  
acreditados pela Languages Canada. 

Nossas escolas em Brighton e Londres foram  
avaliadas e credenciadas pelo British Council. 

Nossa escola em Malta é acreditada pelo Feltom. 

Nossas escolas em Barcelona e Málaga são  
acreditadas pelo Instituto Cervantes. 

Nossa instituição na Alemanha é membro da 
FDSV.

Inglês

Inglaterra  Londres 7-8 

Inglaterra  Brighton 9

Malta  St. Julian‘s 10-11 

EUA  Nova Iorque 12-13 

EUA  Los Angeles 14 

EUA  Boston 15

Canadá  Toronto 16-17 

Canadá  Montreal 16-17

Alemanha Frankfurt 24-25

Francês

Canadá  Montreal 16-17 

França  Paris 18-19 

França  Nice 18-19

Espanhol

Espanha  Barcelona 20-21 

Espanha  Málaga 20-21 

México  Playa del Carmen 22-23

Italiano

Itália  Florença 22-23

Alemão

Alemanha Frankfurt 24-25

Mandarim

China  Pequim 24-25

High School  26 

Multidestinos REGISTER-NO.: 6Y004

Accredited by the

SPRACHCAFFE é membro de

Acreditações:
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Visão Geral

 Avaliações 
Os estudantes são divididos por 
turmas de acordo com suas habili-
dades linguísticas prévias. A maioria 
dos estudantes faz um teste on line 
antes de começar o programa. Caso 
este não esteja disponível, o teste 
será realizado na primeira segun-
da-feira do curso.

Os materiais didáticos são disponi-
bilizados aos estudantes ao longo 
do programa e nunca haverá mais 
de 15 estudantes por sala.

para os quartos e participar de todas 
as   atividades propostas. Estudantes 
participantes deste programa com 
idades entre 18 e 21 anos também 
têm todo o apoio dos nossos  
teamers, porém, caso não se  
interessem pelas atividades 
propostas em determinados dias, 
são incentivados a participar das  
atividades que lhes parecerem mais 
interessantes.

  Horário das aulas
O curso padrão costuma acontecer 
entre 9h e 12h30, de segunda a sexta. 
Os estudantes que optarem pelo 
curso intensivo também terão aulas 
das 13h às 14h30.

Os horários das aulas podem variar 
dependendo do destino que você 
escolher e eventualmente as aulas 
acontecem no período da tarde.

Cada aula tem 45min de duração.

 Supervisão
Durante a viagem, os estudantes estão sem-
pre acompanhados dos nossos teamers: 
Jovens entre 21 e 30 anos que foram espe-
cialmente treinados para atender aos requi-
sitos do nosso programa para jovens. Nossos 
teamers vêm de toda a Europa e Américas e 
comunicam-se com os estudantes somente 
no idioma que está sendo ensinado.  
Cada teamer é responsável pela supervisão 
de até 15 estudantes, acompanhando o 
grupo durante o dia e ficando acomo-
dado na mesma residência. Os teamers 
também são responsáveis pela organização 
das  atividades de lazer. Jovens de até 17 
anos devem respeitar os horários de voltar 

 Nossos cursos
Independente de qual curso você 
escolher, suas habilidades linguísticas 
serão desenvolvidas rápida e efetiva-
mente.

Nosso curso padrão garante maior 
confiança ao utilizar uma língua 
estrangeira, com aulas focadas no 
desenvolvimento das 4 habilidades – 
falar, ouvir, ler e escrever.

 Nosso curso intensivo tem como base 
o curso padrão com a inclusão de 10 
aulas por semana, garantindo mais 
rapidez na aquisição da linguagem.

 Lazer
O aprendizado continua quan-
do as aulas acabam! Com nosso 
extenso programa de atividades, 
os estudantes têm a oportunidade 
de realmente explorar o destino 
escolhido. Um curso de 2 sema-
nas geralmente inclui uma grande  
variedade de atividades, além 
de pelo menos uma excursão de 
dia inteiro e duas de meio dia 
(veja a tabela abaixo para maiores 
detalhes). Obviamente, também 
damos um tempo de folga para os 
estudantes relaxarem e  socializa-
rem durante as tardes e noites.

In
fo

rm
aç

õe
s Tipo de curso Dias Número de aulas Número de horas Cronograma (pode haver variação)

Padrão Seg - Sex 20 aulas (45 min cada) 15 h 9h – 12h30

Intensivo Seg - Sex 30 aulas (45 min cada) 22,5 h 9h – 12h30 + 13h - 14h30

Ex
cu

rs
õe

s

Período do programa Excursões de meio dia inclusas Excursões de dia inteiro inclusas

1 semana -

2 semanas
3 semanas
Semana extra Uma atividade a mais para cada semana Uma atividade a mais para cada semana
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 Alimentação

Nós entendemos que experimentar 
novos sabores é parte importante 
da descoberta de um novo país e 
sua cultura. Nosso pacote já inclui 
café-da-manhã, jantar e almoço, o 
qual pode ser feito na hora ou ser 
um lanche para viagem (geralmente 
um lanche, bebida e sobremesa). 
Os estudantes têm sempre a opor-
tunidade de experimentar algo 
típico do país que estão visitan-
do. Petiscos fora do horário das 
refeições podem ser adquiridos a 
parte pelos estudantes.

Alergias / dietas especiais

Todos os anos, recebemos milhares 
de estudantes em nossas esco-
las. Temos mais de 30 anos de 
experiência servindo refeições aos 
estudantes, cada qual com suas 
individualidades. 

Pedimos que você nos avise caso 
tenha qualquer alergia ou siga 
uma dieta especial assim que nos 
enviar sua matrícula, bem como 
avise sobre medicamentos que 
necessitem ser utilizados durante 
a viagem. Tais informações serão 
repassadas aos teamers e, se 
necessário, à família hospedeira. 
Dependendo da alergia ou dieta 
seguida, é possível que seja cobra-
da uma taxa extra para cobrir os 
gastos adicionais gerados.

Visão Geral

Id
ad

es

País Malta Inglaterra EUA Canadá França Espanha México Itália Alemanha China

Cidade
St.  

Julians

Brighton Londres Nova 

Iorque

Los  

Angeles

Bos- 

ton

Toronto Montreal Paris Nice Barce-

lona

Málaga Playa 

 Carmen

Floreça Frank- 

furt

Pequim

Idades 14 - 21 14-21 14-17 16-21 16-21 16-21 14-21 14-21 14-21 15-21 14-21 15-21 15-21 14-21 13-21 15-21

terá de fazer novas amizades. O 
check-in na acomodação costuma ser 
feito no período da tarde e o quarto 
normalmente precisa estar vazio na 
manhã do dia da partida. É possível 
que os estudantes tenham que pagar 
por um depósito ao receber a chave, 
quando optarem por acomodação 
em residência, o qual será devolvido 
assim que eles retornarem a chave, ao 
partirem.

Padrão para chegadas e partidas

As chegadas costumam acontecer aos 
domingos e partidas aos sábados. É 
importante levar isso em consideração 
ao reservar o voo. É sempre necessário 
confirmar a disponibilidade de noites 
extras.

  Chegada e traslados

Nosso programa U20 oferece um 
pacote completo – os estudantes 
estão em boas mãos do início até 
o finalzinho da viagem. Nossa equi-
pe irá buscar o estudante no aero-
porto na chegada e leva-lo à aco-
modação com total conforto. Será 
necessário termos todos os dados 
do voo do estudante no máximo 4  
semanas antes do início do curso. Os 
horários para o traslado variam de 
acordo com o destino e podem ser 
encontrados na página de cada esco-
la, nesta brochura. Os trajetos serão 
feitos com os colegas de classe e, na 
maioria dos casos, esse será o momen-
to no qual eles irão se conhecer. 
O traslado será apenas a primeira das 
várias oportunidades que o estudante 

Serviço para menores  
desacompanhados

Contratando este serviço, os pais ficam 
sabendo o nome, telefone e endereço 
do motorista do traslado bem antes 
do início da viagem. Este serviço é 
oferecido somente quando exigido 
pela cia aérea responsável pelo voo do 
estudante.

D
ia

s p
ar

a 
vi

aj
ar Dias

Chegada Domingo

Início do curso Segunda

Partida Sábado
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Visão Geral

Casas de família

Os estudantes que optam por casas 
de família contam com total imersão 
na cultura e idioma escolhidos. É 
morando com os locais que desco-
brimos os costumes e linguagens do 
destino, por meio da comunicação 
do dia-a-dia, culinária local autêntica 
e a experiência de como realmente é 
a vida no lugar.

O aprendizado continua mesmo 

depois da aula: nossas casas de família 
estão totalmente acostumadas a rece-
ber estudantes internacionais e fazer 
parte da experiência de aprendiza-
do. Os quartos compartilhados são 
sempre divididos com estudantes do 
mesmo gênero.

Dependendo do destino, as famílias 
podem estar localizadas fora do 
centro da cidade, proporcionando 

ao estudante a oportunidade de        
conhecer partes da cidade que nor-
malmente não são frequentadas por 
turistas. A maioria das casas de família 
oferece internet via wi-fi. Quando 
esta não é oferecida, os estudantes 
podem utilizarem-se do serviço em 
cafés próximos, nos momentos em 
que não estão na escola.

 Acomodação

Na Sprachcaffe nós enten-
demos que uma boa noite 
de sono é crucial para um 
bom aprendizado. Por isso 
unimos todos os esforços 
para garantir que sua nova 
casa supere suas expecta-
tivas. 

Oferecemos uma grande 
diversidade de aco-
modações, adaptadas a 
todos os gostos e bolsos. 
Independente de qual seja 
sua escolha, você irá sen-
tir-se em casa desde o 
primeiro dia, na Sprachcaffe.

Favor considerar

Excepcionalmente pode-
mos oferecer opções de 
acomodação um pouco 
diferentes das descritas nas 
brochuras.

Residência estudantil

Nas residências, os estudantes geral-
mente ficam mais próximos à escola 
que nas casas de família, proporcionando 
menor tempo de deslocamento e maior 
tempo aproveitando as redondezas. Se 
você optar por este tipo de acomodação, 
dividirá os espaços com estudantes de 
idioma do mundo todo, fazendo com 
que suas habilidades linguísticas desen-
volvam-se em um ambiente realmente 
internacional. Os teamers também ficam 
acomodados nas residências.

Club Village (somente em Malta)

Nosso Club Village de Malta é real-
mente único. Sua acomodação será 
no campus da nossa escola, com pis-
cina, restaurante e locais para práticas 
de esportes.

É possível optar por quartos duplos 
ou compartilhados com até 7 
estudantes. Nossos teamers também 
ficam acomodados no Club Village.

Acomodação conjunta

Se você planeja viajar com os ami-

gos e gostaria de dividir o quarto 

com uma pessoa específica, por favor, 

nos avise com antecedência para que 

possamos levar isso em consideração. 

Não temos como garantir todos os 

pedidos, mas fazemos o possível.
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Kim do Canadá:
>> Etudier chez 

Sprachcaffe a été 
une superbe  

expérience pour 
tant de raisons:les 

professeurs   
qualifiés,  

l’équipe  
accueillante, les 

camarades de 
classe...<< 

Teamer Robert:
>> Summer, sun 
and happiness 
with Sprachcaffe 
Malta and the 
best job in the 
world!<<

Sua experiência é a
nossa experiência!
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LONDRES*

A vibrante capital da Inglaterra, Lon-

dres, é repleta de atividades. A cidade 

está sempre um passo à frente do resto 

do mundo. Pela cidade você pode ou-

vir os hits do futuro enquanto as lojas 

apresentam as tendências da moda de  

amanhã. Londres é uma mis-

tura bem eclética de sons in-

críveis, sabores e paisagens: 

venha viver essa experiência!   

BRIGHTON*

Moderna e seguindo as tendências,  

Brighton representa a cultura  

popular britânica, encantando seus  

visitantes com seu típico charme inglês.  

Faça suas compras na “The Lanes” 

e não deixe de visitar o famoso  

“Royal Pavillion” ou o “Brighton Pier”, dois 

dos principais pontos turísticos locais. 

*

Onde a tradição 
encontra a modernidade.

Inglaterra 
Aprenda inglês onde tudo começou

O Reino Unido é fascinante e extremamente 

diversificado. A cultura britânica e suas 

tradições já chegaram a todos os cantos do 

mundo e continuam se propagando por 

meio da música, arte, economia, negócios 

e educação.

Accredited by the
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980,-
2 SEMANAS

a partir de  GBP

Inglês na Inglaterra Londres

A Sprachcaffe de Londres fica localizada 

no frondoso bairro de Ealing, apelidado 

carinhosamente de Rainha das redon-

dezas.

Localizado na região oeste da cidade, 

Ealing fica a 20min do centro de Londres 

e também do aeroporto de Heatrow. 

Seus simpáticos habitantes e suas ruas 

charmosas fazem dele o local perfeito 

para estudar e se hospedar.

Você ficará em quartos com 2 ou 3 camas 

em casas de família escolhidas a dedo, 

com tudo incluso. A maioria das aco-

modações ficam em Ealing mesmo!

Curso padrão ou intensivo 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:   

pensão completa, almoço 
para viagem, preparado 
pela família.

Esportes, cinema, piquenique, chur-
rasco, boliche, passeios, museus, 
karaokê, festas internacionais e muito 
mais.

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do aeroporto de Heatrow (LHR) entre 
8h e 20h.

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 25 Mar, 28 Mar,  30 Mai,  
29 Ago

2017: 14 Abr, 17 Abr

LONDRES VALORES EM GBP

Suplemento para curso intensivo, por 

semana (apenas disponível na estação C)
+50

Taxa de menor desacompanhado* 
(por trecho) +110

Carta para imigração 
(obrigatória para brasileiros) +65

LONDRES Preço do pacote em GBP

Estação A 1 
semana

semana 
extra

Casa de família             + 500 460

Estação  B 1 
semana

semana 
extra

Casa de família             + 510 470

Estação  C 1 
semana

semana 
extra

Casa de família             + 530 490

 Estação A   Estação B   Estação C  

14 a 17 anos

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais.

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

2016 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 20.3. 27.03. 3.4. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 9.10. 16.10. 23.10.

estadia máx./

semanas
8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 19.3. 26.3. 2.4. 9.4. 16.4.

estadia máx./

semanas
7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

L
o

n
d

re
s
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795,-

9

2 SEMANAS

a partir de  GBP

B
ri

g
h

to
n

Inglês na Inglaterra Brighton

Curso padrão ou intensivo. 

Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. Detalhes 
na pág. 3.

Casa de 

família:   + (2-4) 
pensão completa, almoço 
para viagem.

Residência: 
+ (3-4), 

pensão completa, almoço 
pra viagem. Idade míni-
ma:16

Esportes (caiaque, futebol, zumba), 
cinema, piquenique, churrasco na 
praia, passeios pela cidade, passeios 
de barco, festas internacionais e muito 
mais.

O número de excursões inclusas varia de 
acordo com o número de semanas do 
programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do aeroporto de Heatrow (LHR) ou 
Gatwick (LGW) entre 9h e 19h.

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 25 Mar, 28 Mar,  
30 Mai, 29 Ago

2017: 14 Abr, 17 Abr

BRIGHTON  Valores em GBP

Suplemento para curso intensivo, 

por semana
+55

Taxa de menor desacompanhado* 
(por trecho) +110

Carta para imigração 
(obrigatória para brasileiros) +65

BRIGHTON  Valores em GBP

Estação A 1 
semana

semana
extra

Casa de famíla              + 435 360

Residência           + 525 558

Estação B 1 
semana

semana
extra

Casa de famíla            + 455 380

Residência           + 545 588

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de famíla                                + 495 420

Residência            + 585 658

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

2016 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 20.3. 27.03. 3.4. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10.

estadia máx./

semanas
8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

D
ia

s p
ar

a 
vi

aj
ar Brighton: Dia

Chegada Domingo

Início do curso Segunda

Saída da residência Sexta

Saída da casa de família Sábado

14 a 21 anos

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais.

A Sprachcaffe de Brighton fica bem no centro 

da cidade, cercada de lugares interessantes. A 

praia com certeza é o principal ponto de en-

contro de nossos estudantes internacionais, 

mas seria um crime não mencionar os belos 

parques das redondezas. Nossos visitantes 

podem ficar em uma casa de família com 3 ou 

4 camas por quarto ou ficar com os colegas 

de escola na nossa residência. 

Nossa bela residência, que já foi um hotel 

no estilo vitoriano, fica em frente à praia e 

oferece acomodações de alta qualidade aos 

estudantes a partir de 16 anos. A maioria das 

casas de família não se localiza no centro, o 

que significa que os estudantes provavel-

mente terão que pegar ônibus para a escola, 

ao optar por essa acomodação.

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 2.4. 9.4. 16.4.

estadia máx./

semanas
7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

 Estação A   Estação B   Estação C  



Malta
A ilha onde o sol 

brilha sempre

Nosso SPRACHCAFFE Club Village

Malta, um dos países mais ao sul da Europa, fica 

entre a Sicília e o norte da África. Essa nação 

localizada em uma ilha oferece absolutamente 

tudo que você pode imaginar para que seu in-

tercâmbio seja inspirador: clima agradável, sol o 

ano inteiro e ambiente mediterrâneo.

ST. JULIAN‘S

St. Julian’s é o agitado coração de Malta. 

Com os melhores restaurantes, bares, lojas e 

opções de lazer da ilha, é o distrito que nunca 

dorme. Nossa escola fica exatamente no limite 

entre St. Julian’s e Pembroke, proporcionan-

do aos nossos estudantes o melhor dos dois 

mundos: todas as formas de entretenimento 

estão a alguns passos de distância, mas com 

o benefício de uma vizinhança calma e silen-

ciosa.
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Inglês em Malta St. Julian‘s

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

2016 20.3. 27.03. 3.4. 1.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10.

Estadia máx/ 

semanas
3 2 1 1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

 Estação A   Estaçãp B   Estação C  

705,-2 SEMANAS

a partir de EUR

ST. JULIAN‘S  Valor em EUR

Suplemento para curso intensivo, 

por semana
+35

Serviço para menor desacompanhado, 
por trecho  +150

ST. JULIAN‘S  Valor do pacote em EUR

Estação A 1 
semana

semana
extra

Casa de família 365 340

Club Village               + 440 415

Club Village 470 445

Club Village 535 510

Estação B 1 
semana

semana
extra

Casa de família 390 365

Club Village
              
+

465 440

Club Village 495 470

Club Village 560 535

Estação C 1 
semana

semana
extra

Casa de família 505 480

Club Village
              
+

580 555

Club Village 610 585

Club Village 675 650

Curso padrão ou intensivo. 

Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:  
pensão completa, almoço 
preparado na hora, servido 
no campus.

Club Village: 
+(4-7),  

banheiro básico compar-
tilhado, pensão completa, 
almoço feito na hora.

Club Village:
/  

banheiro básico compar-
tilhado, pensão completa, 
almoço feito na hora.

Esportes (ex. vôlei de praia, futebol, 
zumba), atividades na piscina, festa de 
boas-vindas, churrasco, passeios, kara-
okê, festas internacionais e muito mais 
(podendo haver custos adicionais).

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida do aeroporto de 
Malta (MLA) possível de serem feitas 
em qualquer horário, contanto que 
estejam dentro das datas de início e 
término do programa. *Serviço para 
menor desacompanhado oferecido 
somente quando exigido pela cia 
aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 25 Mar, 29 Jun, 15 Ago

14 a 21 anos

S
t.

 J
u

li
a

n
‘s

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, atividades 

de lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Temos muito orgulho do nosso Club 

Village da Sprachcaffe: esse campus 

único não oferece apenas muitas sa-

las de aula, mas também uma gran-

de piscina, quadra de vôlei de praia,  

restaurante e um jardim bem espaçoso! 

A Sprachcaffe de Malta é o lugar ideal 

para aprender de forma descontraída.

A escolha é sua: Você pode morar em 

uma casa de família (dividindo o quar-

to com mais 2 estudantes) ou dividir 

quarto em nosso Club Village (opção 

de quartos de 2 ou 3 camas ou quar-

tos maiores para 4 a 7 estudantes). Os 

apartamentos são sempre dentro do 

campus.

A maioria das famíl ias f icam a 

15 min de distância da escola  

caminhando ou a uma distância bem 

curta de ônibus.
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Venha conosco vivenciar as maravilhas 

desse país fascinante! Um curso de idi-

omas nos EUA irá lhe garantir uma das 

melhores experiências da sua vida! O 

programa U20 da Sprachcaffe permite 

que você conheça alguns dos principais 

pontos turísticos dos Estados Unidos. 

Onde o seu sonho americano levará você? 

NOVA IORQUE

A única e exclusiva “Grande Maçã”, a ci-

dade que nunca dorme, Nova Iorque é 

a fascinante ilustração do sonho ameri-

cano. A cidade honra sua fama, tudo lá 

é extragrande, desde sua arquitetura até 

às porções dos restaurantes mais famo-

sos do mundo!

LOS ANGELES

Aprenda inglês na ensolarada cidade 

dos anjos! Locação para muitos filmes e 

programas de TV, suas ruas já foram vis-

tas em muitas casas ao redor do mundo. 

Veja as atrações de tirar o fôlego, nessa 

cidade, e caminhe pelas mesmas ruas 

que seus ídolos!

BOSTON

A cidade histórica de Boston é vizinha 
da famosa Universidade de Harvard, 
além de sediar centenas de instituições 
de ensino. É a cidade com a maior con-
centração de faculdades e universi-
dades na América do Norte, além de 
hospedar locais históricos com grande 
significância para o país

EUA 
Viva o sonho americano

Imagine-se em Nova Iorque!
12



1940,-2 SEMANAS

a partir de  USD

Inglês nos EUA Nova Iorque

Nova Iorque, com seu apelido carinhoso 

de “Grande Maçã”, conta com 8 milhões de 

habitantes. Graças ao histórico do país em 

agregar pessoas do mundo inteiro, Nova 

Iorque tem um alto nível de diversidade, 

com estrangeiros que trazem suas culturas 

e dão um sabor diferente a essa cidade com 

heranças incríveis. 

Sua viagem à Nova Iorque não será comple-

ta se você não fizer compras na 5ª Avenida 

ou passear pelo famoso Central Park, Es-

tátua da Liberdade e Ellis Island. Localiza-

da bem no coração de Manhattan, nossa 

escola tem uma vista excelente do Madson 

Square Park, Flatiron District e o centro da 

cidade. A estação de metrô mais próxima 

fica a 5 min andando. 

Nossos estudantes podem optar por ficar 

em nossa residência estudantil, em quar-

to duplo, ou em uma de nossas casas de 

família multiculturais. O café da manhã e o 

jantar serão servidos na acomodação e o al-

moço será preparado todas as manhãs para 

você levar para escola e compartilhar esse 

momento com seus novos amigos.

Curso padrão 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:   
pensão completa, almoço 
para viagem.

Residência: 

(quarto básico compar- 
tilhado) pensão completa, 
almoço para viagem.  
Idade mínima: 16

Esportes, boliche, cinema, piquenique, 
churrasco, passeios, museus, karaokê, 
festas internacionais e muito mais.

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de sema-
nas do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do aeroporto La Guardia (LGA) 
ou John F Kennedy (JFK) entre 9h 
e 21h. Para outros aeroportos e 
horários deve-se verificar a disponi-
bilidade e valores adicionais.

*Serviço para menor desacompa- 
nhado oferecido somente quando 
exigido pela cia aérea.

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para os EUA tenham 
um seguro saúde com ampla 
cobertura. Você pode adquirir seu 
seguro por conta própria ou con-
tratar o de nossa escola.

Não haverá aulas nos seguintes feriado:

2016: 1 Jan, 4 Jul, 26 Dez

NOVA IORQUE  Valor do pacote em USD

Estação A 1
semana

semana
extra

Casa de família 1045 895

Estação C 1 
semana

semana
extra

Casa de família 1065 915

Residência 1227 1077

Estação B 1
semana

semana
extra

Casa de família 1055 905

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

2015/16 27.12. 3.1. 20.3. 27.03. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
2 1 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 a 21 anos

N
o

v
a

 Io
rq

u
e

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016/17 25.12. 1.1.

estadia máx./

semanas
2 1

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.

 Estação A     Estação B     Estação C  

NOVA IORQUE  Preço em USD

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150
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Los Angeles

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 8.1. 15.1. 22.1.

estadia máx./

semanas
3 2 1

Los Angeles combina clima perfeito e 

atrações fantásticas. A cidade propor-

ciona fácil acesso a muitas das atrações 

do sul da Califórnia, como as praias, 

montanhas, Disneylândia, Six Flags  

Magic Mountain e Palm Springs. Além 

dos famosos shopping centers, Los Ange-

les é conhecida pelas galerias e eventos 

artísticos em Hermosa Beach ou Malibu. 

A 30 min do centro de Los Angeles, 

nossa escola fica em uma atraente região 

residencial. Nossos alunos ficam acomo-

dados em uma de nossas casas de família, 

em um quarto individual simples. Toda 

manhã você receberá um almoço para 

levar para escola e comê-lo com os cole-

gas, após as aulas. 

Normalmente as casas de família ficam a 

45-60min de distância da escola por meio 

de transporte público. 

Curso padrão 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:    
pensão completa, almoço 
para viagem.

Festas internacionais, compras em 
outlets, boliche, Laser Tag, passeios 
pela cidade, competições esporti-
vas, praia, passeio de barco e muito 
mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser fei-
tas do Aeroporto Internacional de 
Los Angeles (LAX) entre 9h e 21h. 
Para outros aeroportos e horários é 
necessário verificar disponibilidade e 
diferenças de valores.

*Serviço para menor desacompa- 
nhado oferecido somente quando 
exigido pela cia aérea.

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para os EUA tenham 
um seguro saúde com ampla 
cobertura. Você pode adquirir seu 
seguro por conta própria ou con-
tratar o de nossa escola.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 18 Jan, 4 Jul

2017: 16 Jan

LOS ANGELES  Preço em USD

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

LOS ANGELES  Valor do pacote em USD

Estação A 1
semana

semana
extra

Casa de família 951 871

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família 971 891

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 a 21 anos

L
o

s 
A

n
g

e
le

s
Inglês nos EUA

1822,- 2 SEMANAS

a partir de  USD

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.

 Estação A     Estação B     Estação C  
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B
o

st
o

n

Inglês nos EUA Boston

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
9 8 7 6 5 4 3 2 1

Boston é a casa de mais de 100 faculdades 

e universidades e uma das cidades mais 

receptivas para estudantes em todo o 

país. Com sua população composta pelas 

mais diversas nacionalidades, é um dos 

melhores lugares na América do Norte 

para aprender inglês. A cidade oferece 

um cenário artístico e de entretenimento 

muito forte, com muitos eventos ao longo 

do ano. Não deixe de experimentar as 

peculiaridades da culinária de Boston, in-

cluindo o tradicional fish and chips (peixe 

com batata frita) ou a sopa de mariscos, 

que podem ser encontrados por toda a 

cidade nos vários restaurantes e seus ter-

raços decorados. 

Nossa escola fica em um prédio histórico 

exatamente no centro de Boston, próximo 

a Downtown Crossing, permitindo que 

você caminhe para os diversos pontos 

turísticos. 

Enquanto você for nosso aluno, ficará aco-

modado em um quarto individual em 

uma de nossas casas de família. Café da  

manhã e jantar serão servi-

dos na acomodação. A família 

irá preparar o almoço todas as  

manhãs, para que você possa almoçar 

com seus colegas ao término das aulas. As 

famílias ficam localizadas a  aproximada-

mente 45 min de distância da escola de 

transporte público.

Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Casa de 

família:    
pensão completa, almoço 
para viagem.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3. 

Festas internacionais, compras em 
outlets, boliche, passeios, compe-
tições esportivas, praia, passeio de 
barco e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser 
feitas do Aeroporto Internacional 
de Boston – Logan (BOS) entre 9h 
e 21h. Para outros aeroportos e 
horários é necessário verificar dispo-
nibilidade e diferenças de valores.

*Serviço para menor  
desacompanhado oferecido 
somente quando exigido pela cia 
aérea.

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para os EUA tenham um 
seguro saúde com ampla cobertura. 
Você pode adquirir seu seguro por 
conta própria ou contratar o de 
nossa escola.

Não haverá aulas nos seguintes feriados: 

2016:

2017:

4 Jul

16 Jan

BOSTON  Preço em USD

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

BOSTON  Valor do pacote em USD

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família 974 894

16 a 21 anos

1868,-2 SEMANAS

a partir de USD

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.
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Canadá 
Cidades dos sonhos com paisagens de tirar o fôlego

TORONTO

Toronto é uma das cidades mais 

multiculturais possíveis. Os es-

tudantes têm a possibilidade de 

conhecer pessoas de quase todos 

os lugares do mundo enquanto 

desenvolvem suas habilidades 

com o inglês. A cidade hospeda 

um grande número de faculdades 

renomadas, incluindo a maior 

universidade do Canadá. Nossos 

alunos terão a oportunidade de 

explorar as diversas comunidades, 

bairros e áreas de interesse em 

Toronto e seus arredores.

MONTREAL 

Bem-vindo a Montreal, uma cidade 

em uma ilha no Rio São Lourenço. 

Sendo a segunda maior cidade 

do país, Montreal é multicultural, 

multiétnica e cercada de pequenas 

ilhas, cada uma com seu charme 

e características locais. A maioria 

dos habitantes é bilíngue, falando 

inglês e francês, o que lhe dá a 

oportunidade de praticar os dois 

idiomas ao mesmo tempo. 

Montreal têm museus maravilho-

sos, lojas de alta costura e res-

taurantes renomados, no centro 

da cidade, garantindo que os es-

tudantes sempre tenham algo 

para fazer! 

T
t

M
l

Inglês ou francês em Montreal
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Inglês/Francês no Canadá

 Estação A     Estação B     Estação C  

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
9 8 7 6 5 4 3 2 1

14 a 21 anos

Inglês no Canadá Toronto

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
9 8 7 6 5 4 3 2 1

Com sua localização perfeita na parte 

antiga de Toronto, nossa escola fica bem 

no centro da cidade. Todas as atrações 

turísticas são de fácil acesso. Enquanto 

estiver em Toronto, você ficará acomo-

dado em quarto individual ou duplo, 

podendo ser em nossas casas de família 

escolhidas a dedo ou em nossa residên-

cia estudantil. O café da manhã e jantar 

serão servidos na própria acomodação e 

o seu almoço será preparado para você 

todas as manhãs, para levar para a escola.

A residência fica a apenas 15min de dis-

tância da escola a pé e as casas de família 

costumam ficar a uns 45min de distância 

de transporte público.

TORONTO  Preço em CAD

Suplemento para curso intensivo 
por semana +60

Carta custódia (obrigatória para estudantes 
menores de 18 anos) +80

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +180

TORONTO  Valor do pacote em CAD

Estação A 1 
semana

semana
extra

Casa de família + 894 744

Residência 1295 1145

Residência 1283 1133

14 a 21 anos

To
ro

n
to

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.

Curso padrão ou intensivo. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3

Casa de 

família:   /  
pensão completa, almoço 
para viagem.

Residência 

estudantil:  /

pensão completa, almoço 
para viagem.

Festas internacionais, compras em 
outlets, boliche, Laser Tag, passeios, 
competições esportivas, praia, passeio 
de barco e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e saída devem ser feitas do 
Aeroporto Internacional de Toronto 
– Pearson (YYZ) entre 9h e 21h. 
Para outros aeroportos e horários é 
necessário verificar disponibilidade e 
diferenças de valores.

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para o Canadá  
tenham um seguro saúde com ampla 
cobertura. Você pode adquirir seu 
seguro por conta própria ou contratar 
o de nossa escola.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 1 Jul, 1 Ago

M
o

n
tr

e
a

l

Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:   /  pensão com-
pleta, almoço para viagem.

Residência 

estudantil:   pensão completa, 
almoço para viagem.

Esportes, passeios, museus, cinema, 
compras, caminhadas, churrasco, 
piquenique, festas internacionais e 
muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3. 

Chegada e partida devem ser feitas do 
Aeroporto Internacional de Montreal 
– Trudeau (YUL) entre 9h e 21h. 
Para outros aeroportos e horários é 
necessário verificar disponibilidade e 
diferenças de valores.

* Serviço para menor desacompanhado 
oferecido somente quando exigido pela 
cia aérea.

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para o Canadá tenham um 
seguro saúde com ampla cobertura. 
Você pode adquirir seu seguro por 
conta própria ou contratar o de nossa 
escola.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 1 Jul

MONTREAL  Preço em CAD

Suplemento para curso intensivo por 
semana +60

Carta custódia (obrigatória para estudantes 
menores de 18 anos) +80

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +180

MONTREAL  Valor do pacote em CAD

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família 864 764

Casa de família 824 724

Residência 1194 1094

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 8.1. 15.1. 22.1.

estadia máx./

semanas
3 2 1

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família + 914 764

Residência 1315 1165

Residência 1303 1153

Montreal

1638,-

1548,-

2 SEMANAS

a partir de  CAD

2 SEMANAS

a partir de  CAD

Com sua localização no centro de  

Montreal, bem na esquina das ruas Sherbrook e  

Crescent, nossa escola proporciona que você 

conheça as principais atrações de Montreal 

dando apenas alguns passos. Ao chegar na 

cidade, você poderá ser recebido por uma de 

nossas famílias selecionadas ou pela equipe de 

nossa residência, você quem escolhe! 

Café da manhã e jantar serão servidos 

na acomodação e você levará seu almoço 

para a escola, o qual será preparado todas 

as manhãs para você. A residência fica a  

aproximadamente 25 min de transporte 

público da escola e as casas de família a  

aproximadamente 30-45 min de distância.
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França 
A arte da etiqueta 

PARIS

Carinhosamente apelidada de cidade 

das luzes, Paris é sem dúvidas uma 

das cidades mais lindas do mundo. 

Suas ruas são repletas de monumen-

tos famosos e pontos de interesse: 

a Torre Eiffel, a Catedral de Notre 

Dame, o Louvre, o Arco do Triunfo e 

o Palácio dos Inválidos são apenas al-

guns exemplos. Arte, música, teatro, 

moda, literatura e arquitetura fazem 

de Paris um cenário perfeito para 

estudantes de idiomas de todas as 

partes do mundo. No nosso progra-

ma U20 você terá a oportunidade de 

ver tudo isso, sempre com o conheci-

mento e liderança de nossos teamers. 

NICE

Localizada bem ao centro da  

reluzente Cote d’Azur, Nice acomo-

da-se exatamente entre os dois fa-

mosos destinos Mônaco e Cannes. 

Essa cidade é simplesmente 

fantástica e encanta a todos que 

passam por lá. 

No verão, a vida dos ricos e fa-

mosos (e também dos estudantes) 

se passa praticamente toda na 

praia. Canoagem, banana boat, 

esqui aquático... tudo é possível! 

E, caso você não se interesse so-

mente pelas atividades aquáticas, é  

possível visitar um dos muitos mu-

seus da cidade ou passear pelo mer-

cado mundialmente famoso “Cours  

Saleya” e ver o centro histórico de 

Nice, com suas inúmeras vielas. Não 

se esqueça de ir aos bistrôs e cafés 

e caminhar pela “Promenade des 

Anglais”, seguindo os passos dos 

famosos astros do cinema.

P
a

ri
s

N
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e

Aprendendo pela cidade
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Francês na França

Francês na França

Paris

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8.

estadia máx./

semanas
8 7 6 5 4 3 2 1

Nossa escola localiza-se no centro de Paris, 

na Cours Rougemont, em meio aos princi-

pais pontos históricos, turísticos, culturais, 

artísticos e econômicos da cidade. De nossa 

escola, é possível caminhar para muitos 

museus, e restaurantes, bem como pe-

quenas lojas e cafés. 

Enquanto estiver em Paris, você ficará aco-

modado em uma das nossas amigáveis 

casas de família, em quarto duplo. As casas 

normalmente ficam a 20-30min de distân-

cia da escola de transporte público. Café 

da manhã e jantar serão servidos na casa 

de família. Já o almoço será preparado de 

manhã e levado para a escola, para você 

aproveitar esse momento junto com os 

outros colegas.

PARIS  Preço em EUR

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

NICE  Preço em EUR

Suplemento para curso intensivo por 
semana +60

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

PARIS  Valor do pacote em EUR

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de famíla 735 615

NICE  Valor do pacote em EUR

Estação A 1
semana

semana
extra

Casa de família 560 515

14 a 21 anos

P
a

ri
s

N
ic

e

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, atividades 

de lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao B1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:    
pensão completa, almoço 
para viagem.

Atividades esportivas, churrasco, pas-
seios pela cidade, passeios de barco, 
museus, festas internacionais, noite 
de filmes e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas do 
Aeroporto Charles de Gaulle (CDG) ou 
Orly (ORY) entre 9h e 17h. 

*Serviço para menor desacompanhado 
oferecido somente quando exigido pela 
cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 14 Jul

Curso padrão ou Intensivo 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:   

pensão completa, almoço 
para viagem.

Residância 

estudantil:   
pensão completa, almoço 
para viagem, banheiro 
privativo.

Esportes, atividades na praia, boliche, 
cinema ao ar livre, oficinas de artes, 
museus, karaokê e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do Aeroporto de Nice (NCE) entre 8h 
e 20h. 

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 28 Mar, 14 Jul, 15 Ago

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família 610 565

Residência 795 750

Estação B 1
semana

semana
extra

Casa de família 570 525

Nice 15 a 21 anos

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

2016 20.3. 27.3. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 9.10. 16.10. 23.10.

estadia máx./

semanas
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

1350,-

1075,-

2 SEMANAS

a partir de EUR

2 SEMANAS

a partir de EUR

Tanto nossa escola principal quanto 

nossa escola de verão estão localizadas 

bem no centro de Nice, possibilitando 

que os estudantes cheguem à praia ou à 

“Promenade des Anglais” andando. 

Você pode optar por duas formas de 

acomodação: quarto duplo em uma 

casa de família ou a nossa residência 

estudantil. A residência fica a 20 min da 

escola e também da praia. 

 Estação A     Estação B     Estação C  
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Espanha 
Tapas, sol e o estilo de vida espanhol

BARCELONA

Barcelona é simplesmente fantásti-

ca! Essa animada metrópole na cos-

ta do Mediterrâneo é sem dúvida 

uma das mais fascinantes cidades 

da Europa. Entre no aglomerado 

de pessoas na “Plaça Catalunya”, 

caminhe pelas “Ramblas” e explore 

o belo porto. Artistas e músicos de 

todos os cantos do mundo podem 

ser encontrados a cada esquina! 

Ninguém teve tanta influência na 

arquitetura local quanto o famoso 

arquiteto Gaudí – desde o Parc 

Güell até a fascinante Catedral 

Sagrada Família, você é convidado 

a explorar seus trabalhos monu-

mentais, enquanto estuda em Bar-

celona.

MÁLAGA

Málaga fica localizada na costa 

do Mar Mediterrâneo, na calorosa 

região de Andaluzia. É uma cidade 

maravilhosa, com uma grande  

variedade de restaurantes auten-

ticamente espanhóis, bem como 

música local tradicional. É em 

Málaga que fica a nova galeria de 

arte do Picasso, uma  das mais 

importantes galerias do artista 

no mundo. Para estudantes acima 

de 18 anos buscando aventuras, 

a escola ajuda na organização de 

excursões para outros lugares in-

críveis como Granada, Sevilla e 

Marrocos!

Há muito a se descobrir na Espanha!
20



Espahol na Espanha Barcelona

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante 0sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início  desta.

2016 20.3. 27.3. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

estadia máx./

semanas
2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1

Nossa escola fica bem ao centro de 

Barcelona, próxima à Catedral e nos 

arredores do Bairro Gótico, a alguns 

minutos de distância das Ramblas. É 

possível também ir caminhando para 

a praia. 

A acomodação é de sua escolha: você 

pode ficar em um quarto duplo ou 

triplo em uma de nossas queridas ca-

sas de família ou na nossa residência. 

Café da manhã e jantar serão servidos 

na acomodação e o almoço será forne-

cido todas as manhãs para você levar 

para a escola. A escola conta com um 

grande lounge onde os estudantes 

socializam no horário de almoço. 

MÁLAGA  Preço em EUR

Suplemento para curso intensivo por 
semana +40

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

MÁLAGA  Valor do pacote em EUR

Estação B 1
semana

semana
extra

Casa de família 525 425

Residência + 675 575

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família 545 445

Residência + 675 575

14 a 21 anos

B
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Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:   + 
pensão completa, almoço 
para viagem.

Residância 

estudantil +  
pensão completa, 
almoço para viagem. 
Recomendamos que estu-
dantes entre 14 e 16 anos 
fiquem acomodados na 
residência.

Esportes, atividades na praia, passeios, 
tour de tapas, salsa, passeios de barco, 
museus, cinema, karaokê e muito 
mais!

O número de excursões inclusas 
varia de acordo com o número de 
semanas do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do Aeroporto de Barcelona (BCN) 
entre 9h e 19h.

1º traslado: 13h para voos com chega-
da até meio-dia.

2º traslado: 16h para voos com chega-
da até 15h.

3º traslado: 20h para voos com chega-
da até 19h.

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 25 Mar,  28 Mar,  15 Ago

Curso padrão ou Intensivo 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:    
pensão completa, almoço 
feito na hora, exceto em 
dias de excursão

Residência 

estudantil: + 
(quarto simples) pensão 
completa, almoço feito na 
hora, exceto em dias de 
excursão.

Esportes, churrasco, passeios, ativi-
dades na praia, museus, passeios de 
barco, cinema, karaokê, tour de tapas 
e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3

Chegada e partida devem ser feitas 
do Aeroporto Internacional de Málaga 
(AGP) entre 9h e 21h. *Serviço para 
menor desacompanhado oferecido 
somente quando exigido pela cia 
aérea

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 25 Mar, 19 Ago

BARCELONA  Preço em EUR

Suplemento para curso intensivo +40

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

BARCELONA  Valor do pacote em EUR

Estação A 1
semana

semana
extra

Casa de família + 525 425

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família + 565 465

Residência + 725 625

Estação B 1
semana

semana
extra

Casa de família + 545 445

Espanhol na Espanha Málaga 15 a 21 anos

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

2016 20.3. 27.3. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 9.10 16.10. 23.10.

estadia máx./

semanas
2 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

950,-2 SEMANAS

a partir de EUR

910,-2 SEMANAS

a partir de EUR

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Nossa escola é uma vila da Andaluzia 

especialmente adaptada aos estudantes 

e localizada a poucos passos de distância 

da praia e a 2km do centro da cidade. “La 

Tortuga”, nosso clube de praia e também 

palco de festas para os estudantes, é ao 

lado da escola.

Durante sua viagem para Málaga você 

ficará acomodado em uma de nossas  

acolhedoras casas de família ou em nossa 

residência. É possível ir andando da es-

cola até a maioria das casas de família e 

também à nossa residência.

 Estação A     Estação B     Estação C  

 Estação A     Estação B     Estação C  21



México
Encontrando o paraíso

PLAYA DEL CARMEN

Deseja aprender espanhol e ao mes-

mo tempo descobrir uma cultura 

completamente diferente? Então 

por que não aprender espanhol no  

Caribe? Playa del Carmen fica na costa 

leste da Península do México e é re-

pleta de belezas naturais. 

Os mais diversos esportes aquáticos 

podem ser praticados em Yucatán, 

incluindo vela, surfe, mergulho e cai-

aque. Sua visita à Playa del Carmen 

não será completa sem um passeio 

pela floresta ou uma excursão pela 

ilha caribenha Isla de las Mujeres!

F
lo

re
n

ça

FLORENÇA

Florença, a capital da Toscana, 

lhe dá as boas-vindas com sua  

maravilhosa cultura, arte e cu-

linária. 

Suas belas construções antigas, 

como a Ponte Vecchio, compõem 

o cenário perfeito tanto para 

suas fotos quanto para levar na 

memória. Ao fazer compras pe-

las inúmeras lojas e butiques 

você não somente verá as novas 

tendências da moda, mas também 

terá a chance de praticar italiano 

fora da sala de aula.

Itália
La Dolce Vita

P
la

ya
  C

ar
m

en

Vista panorâmica de Florença

Diversão em Playa del Carmen
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1185,-2 SEMANAS

a partir de  EUR

Espanhol no México Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN  Preço em USD

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

PLAYA DEL CARMEN  Valor do pacote em USD

Estação C 1
semana

semana
extra

Residência                                  + 565 465

Nossa escola em Playa del Carmen 

foi construída e decorada seguindo 

as tradições mexicanas. O prédio é 

realmente de tirar o fôlego, com uma 

grande piscina posicionada bem ao 

centro. 

Graças ao clima local, as aulas po-

dem muitas vezes acontecer ao ar 

livre. O campus da Sprachcaffe fica 

bem no centro da cidade, a apenas 

alguns minutos do maravilhoso mar 

caribenho. 

Enquanto for um estudante de nossa 

escola, você ficará acomodado em 

um quarto com 3 ou 4 camas, ar 

condicionado e banheiro.

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8.

estadia máx./

semanas
7 6 5 4 3 2 1

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2016 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
8 7 6 5 4 3 2 1

Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1

Residência 

estudantil:   + 
pensão completa, almoço 
para viagem.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Atividades na praia, churrasco, pas-
seios de barco, passeios pela cidade, 
salsa, compras e muito mais (poden-
do haver custos adicionais).

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do Aeroporto de Cancun (CUN) entre 
8h e 20h.

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Curso padrão.  
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Casa de 

família:   + 
banheiro compartilhado, 
pensão completa, almoço 
feito na hora ou para 
viagem.

Residência: 
+(2-4) 

banheiro compartilhado, 
pensão completa, almoço 
feito na hora ou para 
viagem

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3. 

Esportes, museus, piquenique, 
passeios à praia e pela cidade, 
quizzes, gincanas, cinema, festas 
internacionais e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

A chegada deve ser no Aeroporto de 
Florença (FLR) entre 10h e 19h e par-
tida do mesmo aeroporto, entre 10h 
e 16h.  *Serviço para menor desacom-
panhado oferecido somente quando 
exigido pela cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 15 Ago

FLORENÇA Preço em EUR

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

Italiano na Itália Florença

15 a 21 anos

14 a 21 anos

Nossa escola localiza-se em um belo  

palacete do século 19, em frente à Piazza 

della Repubblica, no coração de Florença.

Durante o programa, os estudantes po-

dem optar entre ficar acomodados em 

uma casa de família ou residência estu-

dantil. O café da manhã e jantar serão 

servidos na acomodação. O almoço será 

na escola.

As casas de família podem ficar até 30min 

de distância da escola de transporte pú-

blico, enquanto a residência fica bem 

próxima à escola.

FLORENÇA  Valor do pacote em EUR

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família + 655 590

Residência + 710 645

F
lo

re
n

ça

1030,-2 SEMANAS

a partir de  USD

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, atividades 

de lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, atividades 

de lazer, excursões e supervisão de profissionais.
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del
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Jardim de nossa escola em Pequim

Fr
a
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Alemanha 
A r ra n h a - cé u s  e m  m e i o  a o  co n f o r to 

FRANKFURT

Cidade que já foi a principal porta 

de entrada e o centro comercial da 

Alemanha, Frankfurt hoje é o prin-

cipal centro econômico da Europa. 

É conhecida como cidade dos arra-

nha-céus, mas se você olhar com 

calma vai reparar que essa agitada 

metrópole é cheia de charme. A 

arquitetura é distinta, com diver-

sos prédios históricos gloriosos, os 

quais foram restaurados recente-

mente. Hospedando literalmente 

centenas de multinacionais, Frank-

furt é realmente multicultural, 

lugar perfeito para se aprender 

alemão ou inglês!

China 
Conheça o extremo oriente

PEQUIM

A cidade proibida, onde se localiza 

a Sprachcaffe de Pequim, fica no 

centro dessa majestosa metrópole. 

A cidade conta com mais de 13 

milhões de habitantes e é o centro 

político e cultural da China. 

Considerada atualmente o epi-

centro comercial da Ásia, Pequim 

conserva uma áurea misteriosa 

de seu passado. Em 2008, com os  

Jogos Olímpicos, a cidade pas-

sou por mudanças substanciais: 

parques e áreas verdes foram  

modernizados e a capital da China 

agora consegue ser mais inspira-

dora ainda!

Intervalo na Sprachcaffe Frankfurt
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Alemão / Inglês na Alemanha

Chinês na China

Frankfurt am Main

Pequim

13 a 21 anos

15 a 21 anos

P
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FRANKFURT  Preço em EUR

Suplemento para curso intensivo por semana +50

Serviço para menor desacompanhado* (cada 
trecho) +150

FRANKFURT  Valor do pacote em EUR

Estação A 1
semana

semana
extra

Casa de família + 615 570

Estação B 1
semana

semana
extra

Casa de família + 625 580

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família + 635 590

Residência 655 610

Hotel 915 870

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES *APENAS INGLÊS

2016 20.3. 27.3. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 9.10.* 16.10.* 23.10.*

estadia máx./

semanas
2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

A Sprachcaffe de Frankfurt localiza-se 

no arborizado bairro de Sachsenhausen, 

quase às margens do Rio Meno, a 10 

minutos andando do centro. 

Nossos estudantes podem acomodar-se 

em uma das nossas selecionadas casas de 

família, na nossa residência ou em hotel. 

As casas de família ficam em Frankfurt 

mesmo ou arredores e oferecem quartos 

individuais ou duplos. 

A residência fica próxima ao Rio Meno e 

oferece quartos quádruplos. Tanto o hotel 

quanto a residência ficam a 10min andan-

do da nossa escola.

Curso padrão ou intensivo.

Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. Detalhes na 
pág. 3.

Casa de 

família:   /  
pensão completa, almoço para 
viagem.

Residência:   
 

banheiros compartilhados, pensão 
completa, almoço para viagem.

Hotel:   
  

banheiros privativos, pensão com-
pleta, almoço para viagem

Esportes, jogos, churrasco, passeios de barco, 
museus, karaokê, passeios pela cidade e muito 
mais!

O número de excursões inclusas varia de acor-
do com o número de semanas do programa. 
Vide pág. 3.. 

A chegada deve ser no Aeroporto 
Internacional de Frankfurt (FRA) entre 10h e 
19h e a partida deve ser do mesmo aeroporto, 
entre 8h e 17h.

1º traslado: 13h para voos chegando até 
12h.

2º traslado: 16h para voos chegando até 
15h.

3º traslado: 20h para voos chegando até 
19h.

Traslado individual disponível a qualquer 
horário por um custo adicional.

*Serviço para menor desacompanhado ofere-
cido somente quando exigido pela cia aérea.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2016: 25 Mar, 28 Mar

PEQUIM Preço em USD

Traslado individual (somente ida) +150

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +100

PEQUIM Valor do pacote em USD

Estação C 1
semana

semana
extra

Residência 790 690

Residência 870 770

Nossa escola é extremamente bem lo-

calizada, nos Jardins Imperiais, no Palácio 

Cultural de Pequim, cercada pelo silêncio 

da Cidade Proibida. A praça Tiananmen e 

Wangfujing (a famosa rua das compras) 

estão a passos de distância. 

A residência também fica na mesma 

região. Todos os quartos têm banhei-

ro dentro. Nossa residência também 

oferece restaurante, lavanderia, sala de 

TV e espaço para uso da internet. Café da  

manhã e jantar são servidos na residência 

e seu almoço será preparado e servido na 

própria escola.

Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Supervisão de nossos teamers. Detalhes na 
pág. 3

Residância:   
 

pensão completa, almoço feito 
na hora. 

Residência:   

pensão completa, almoço feito 
na hora 

Esportes, gincanas, piqueniques, museus, 
passeios pela cidade, quizzes, festas interna-
cionais e muito mais!

O número de excursões inclusas varia de 
acordo com o número de semanas do pro-
grama. Vide pág. 3.

A chegada deve ser no Aeroporto 
Internacional de Pequim (PEK) entre 8h e 
17h e partida do mesmo aeroporto, entre 
8h e 15h.

1º traslado: 9h para voos chegando até 8h.

2º traslado: 13h para voos chegando até 
12h.

3º traslado: 18h para voos chegando até 
17h.

Traslado individual disponível a qualquer 
horário por um custo adicional.

*Serviço para menor desacompanhado 
oferecido somente quando exigido pela cia 
aérea.

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES 

2016 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8.

estadia máx./

semanas
7 6 5 4 3 2 1

1185,-

1480,-

2 SEMANAS

a partir de EUR

2 SEMANAS

a partir de  USD

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, aco-

modação com pensão completa, atividades de 

lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Caso a estação mude durante sua estadia, aplica-se o valor da nova estação a partir do início desta.

 Estação A     Estação B     Estação C  
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Programa Multidestinos              Programa High School 17+ anos

Veja como funciona o sistema edu-

cacional canadense e estude com 

os próprios habitantes locais. Na  

Sprachcaffe você tem aulas de inglês 

preparatórias para o colégio, facilitan-

do sua aceitação em uma escola do 

Canadá. Concluindo o ensino médio lá, 

você pode aplicar para uma faculdade 

canadense usando o seu diploma do 

colégio local.

DURAÇÃO:

Um ano de ensino médio é equivalente 

a um ano acadêmico. As datas de início 

variam de escola para escola. Outono 

(setembro) e inverno (janeiro) são os 

meses mais comuns para o início. A 

duração do curso de inglês (mínimo de 

12 semanas), que precede o ingresso 

no colégio, vai depender do seu nível 

de inglês.

PRÉ-REQUISITOS:
• Ter completado o 2° ou 3° ano do Ensino 

Médio.

• Concluir o nível B2 no curso de inglês 

antes de iniciar no colégio canadense. 

• Visto – permissão de estudos. A Sprach-

caffe fornece a documentação necessária 

para obtenção do visto.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: 
• Envie sua ficha de matrícula junta-

mente com histórico escolar e carta de 

recomendação da sua escola (ambos 

documentos com tradução juramenta-

da).

• Enviaremos a você um plano de es-

tudos personalizado para definirmos o 

tempo necessário de estudo do idioma.

• Faça o pagamento de pelo menos 

40% do valor do programa para poder-

mos enviar sua documentação para apli-

cação para o visto.

• Caso seu visto seja negado, seu din-

heiro será devolvido, exceto as taxas de 

matrícula e administrativas (CAD700,00).

VALORES: 
Escolha o programa e datas mais apro-

priados para as suas necessidades. Veja 

os valores e datas de início na tabela 

abaixo:

High School em Toronto ou Montreal

Por que limitar-se a somente um destino? 

Com nosso programa multidestinos, você 

pode fazer seu curso de idiomas em mais 

de uma escola, ampliando seu conheci-

mento do país de sua escolha e também 

das diferenças de sotaque de uma região 

para outra. Todas as nossas escolas têm o 

mesmo alto padrão de qualidade e com-

partilham as mesmas metodologias de 

ensino, garantindo a continuidade de seu 

programa após a transferência.

Temos escolas espalhadas pelo mundo 

todo, você poderá escolher entre inúmeras 

localidades!

As possibilidades são muitas, seguem  

algumas sugestões:

- Costa a costa nos EUA: Por que não 

começar seu curso em Nova Iorque e 

terminá-lo na glamourosa Los Angeles?

- Descobrindo o Canadá: Comece seu 

programa em Toronto e depois aven-

ture-se em Montreal – aprenda inglês 

enquanto viaja por um país fascinante.

- Explore a Espanha: Conheça os  

diferentes aspectos da Espanha apren-

dendo espanhol em Barcelona e Málaga.

Você pode montar seu programa como 

quiser. É só falar com seu consultor! O 

período mínimo de permanência é de 2 se-

manas em cada destino. Beneficie-se com 

a nossa gama de escolas e conheça mais a 

fundo o país de sua preferência!

PROGRAMA 

Multidestinos

Serviço Valor

12 semanas de curso intensivo de inglês (30 aulas/semana) em Toronto ou 

Montreal + acomodação em quarto individual, pensão completa + traslado

a partir de  $7,530 CAD

Semana extra de curso de inglês + acomodação a partir de $590 CAD

Ano acadêmico em colégio público – setembro a junho (máx. 8 crédi-

tos)

+ $16,000 CAD

Semestre acadêmico em colégio público – setembro a janeiro OU 

fevereiro a junho (máx. 4 créditos) + $8,000 CAD

Ano acadêmico em colégio particular – setembro a junho (máx. 8 

créditos) + $22,000 CAD

Pacote de auxílio (contato de emergência, reuniões com o coordenador 

do colégio, relatórios aos pais ou agência ao final de cada período)

+ $800 CAD

Seguro saúde, por semana + $25 CAD
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1. Informações gerais:  

a) Preencha a ficha de inscrição e envie para seu consultor de intercâmbio. É necessário efetuar o pagamento de 20% 
(vinte por cento) do valor total do programa no ato da matrícula. Com a ficha de inscrição preenchida e enviada, você 
se compromete aos serviços solicitados e às condições gerais da matrícula. Após termos recebido a ficha de inscrição e o 
depósito, enviaremos as confirmações e a fatura. O valor total do programa deverá ser quitado integralmente até 31 dias 
antes de seu início. Para inscrições efetuadas dentro de um prazo inferior a 31 dias antes do início do programa, o valor total 
deverá ser pago no ato da confirmação da matrícula. O voucher e kit de embarque com o endereço de sua acomodação 
somente serão enviados após o pagamento integral do programa.

b) Taxas: as taxas deverão ser cobradas de acordo com cada destino. Os valores estão designados na página de cada destino 
na brochura em português. As únicas taxas que não constam no decorrer da brochura são as que seguem abaixo e no item 
c, e deverão ser cobradas de acordo com a necessidade.

Correio Expresso (envio da carta original):

75€ (euros) / 65£ (libras) / 115$ (canadense) / 60$ (americano) só nos EUA / 115$ (americano)

c) O que não está incluso no programa: O custo do programa não inclui noites extras, passagens aéreas, vistos, taxas de 
embarque em aeroportos, traslados, seguros, assistência médica internacional, carteira de estudante, nem despesas extras 
de caráter pessoal, tais como e não limitado a transporte público, lavanderia, telefonemas ou quaisquer outros serviços 
não mencionados aqui. Estas despesas deverão ser pagas diretamente pelo estudante. A Sprachcaffe recomenda que o 
estudante efetue as reservas, mas não compre a passagem aérea antes da confirmação do programa. 

d) Noites extras: caso as datas de chegada e saída da cidade onde será realizado o curso não coincidam com os dias de 
acomodação estipulados, fica a cargo do estudante solicitar as noites extras necessárias, que não estão incluídas no custo 
do programa e são sujeitas a confirmação de disponibilidade.

2. Alteração: Para alterações solicitadas até 28 dias antes do embarque (ex: mudança de datas, acomodação, curso, du-
ração etc), será cobrada uma taxa de 50€ (euros) / 35£ (libras) / 55$ (dólares americanos) / CAD70 (dólares canadenses) 
ou equivalente. Para alterações solicitadas com menos de 28 dias antes da data do embarque, faremos o máximo para 
atender ao pedido, mas não podemos garantir a conclusão da alteração. Além disso, custos extras podem ser gerados. 
Neste caso, a taxa de alteração pode exceder o valor de 50€ (euros) / 35£ (libras) / 55$ (dólares americanos) / CAD70 
(dólares canadenses).

3. Cancelamento do curso: Nos casos de cancelamento, as taxas retidas serão as seguintes:

Para todos os destinos:

- No caso de cancelamento do programa em até 14 dias após a solicitação de matrícula, não serão cobradas quaisquer 
multas de cancelamento, contanto que na data da solicitação do cancelamento o prazo para início do programa seja 
superior a 56 dias;

- Em todos os outros casos de cancelamento, aplicam-se as seguintes regras:

Todos os destinos (exceto Canadá e EUA):

Até 15 dias antes do início do programa: 10% do valor pago – máx. GBP220 ou EUR300 ou USD330. Taxas de remessa, 
quando necessário.

De 2 a 14 dias antes do início do programa: 50% do valor pago – máx. GBP440 ou EUR600 ou USD660. Taxas de remessa, 
quando necessário.

1 dia antes do início do programa: 90% do valor pago – máx. GBP750 ou EU1000 ou USD1100. Taxas de remessa, quando 
necessário.

Depois do início do curso: 100%, máximo GBP1000 ou EUR1200 ou USD1320.

Canadá:

Até 15 dias antes do início do programa: 10% do valor pago – máx. CAD350. Taxas de remessa, quando necessário.

De 2 a 14 dias antes do início do programa: 20% do valor pago – máx. CAD800. Taxas de remessa, quando necessário.

1 dia antes do início do programa: 20% do valor pago – máx. CAD1200. Taxas de remessa, quando necessário.

Depois do início do curso: Regras estabelecidas pelo ACCET e o respectivo Estado canadense + 2 semanas de acomodação.

EUA:

Até 15 dias antes do início do programa: Taxas não reembolsáveis – máx. USD160 a 310 dependendo do destino (taxa de 
matrícula, colocação na acomodação e correio expresso).

De 2 a 14 dias antes do início do programa: Taxas não reembolsáveis – máx. USD160 a 310 dependendo do destino (taxa 
de matrícula, colocação na acomodação e correio expresso) + 1 semana de acomodação.

1 dia antes do início do programa: Taxas não reembolsáveis – máx. USD160 a 310 dependendo do destino (taxa de 
matrícula, colocação na acomodação e correio expresso) + 2 semanas de acomodação.

Depois do início do curso: Regras estabelecidas pelo ACCET e o respectivo Estado americano + 2 semanas de acomodação.

Se preferir, você tem a opção de comprar nosso seguro cancelamento no ato da matrícula, equivalente a 2% do valor 
total do programa, porém com um valor mínimo de: 50 € (euros) / 35 £ (libras) / 55 US$ (dólares americanos) / 70 CAD 
(dólares canadenses). A taxa do seguro deverá ser quitada no ato da matrícula, para que assim o estudante tenha isenção 
das multas de cancelamento, se estiver impossibilitado de viajar em caso de doença atestada por médico (uma confir-
mação por escrito é solicitada como prova), sendo necessário solicitar este cancelamento antes do início do programa. 
Quanto à formação de turma: quando houver a impossibilidade de formar uma turma regular devido ao baixo número 
de estudantes inscritos para um nível específico, a escola providenciará que as aulas contratadas sejam ministradas para 
pequenos grupos, porém com menor carga-horária do que a originalmente contratada, até que seja atingido o número de 
estudantes adequado para uma turma regular. Sendo assim, as alterações de carga-horária serão: curso padrão (20 aulas 
= 12 aulas) e intensivo (30 aulas = 18 aulas). Em circunstâncias raras nas quais ocorrer a não confirmação do programa 
por parte da Sprachcaffe no exterior, não caberá ao estudante nenhum tipo de ônus, sendo reembolsado o valor pago à 
Sprachcaffe na sua totalidade, no prazo de até 31 dias. Para que uma turma seja considerada regular, é necessário que o 
número de estudantes seja equivalente a 35% ou mais da capacidade máxima para o curso contratado. O número máximo 
de estudantes por turma está descrito ao longo da brochura.

4. Cancelamento das Acomodações: As solicitações de cancelamento deverão ser feitas sempre por escrito e de-
verão ser encaminhadas com antecedência mínima de 21 dias antes do início da hospedagem. Se a notificação for recebida 
após esse período, não será devolvida a quantia equivalente a 2 semanas de acomodação, limitado ao valor total devido. 
Caso o cancelamento ocorra após o início da hospedagem, não haverá reembolso.

Condições de reserva e  Inscrição

5. Seguro de Viagem / Assistência Médica Internacional: Todos os participantes deverão estar cobertos por 
um seguro de saúde internacional. Nenhum agente, operador ou escola será considerado responsável por qualquer tipo de 
acidente, doença, perda ou alteração do estado pessoal do estudante que possa acontecer a qualquer momento, antes ou 
durante o curso. Recomendamos, desta forma, que seja adquirido um seguro saúde com cobertura internacional (incluindo 
seguro saúde, acidentes, responsabilidade, deportação). É possível contratar um seguro de proteção básica com nossa 
escola por 1,30€ (euros) / 1,00 £ (libras) / 1,80 $ (dólares americanos) / 2,00 CAD (dólares canadenses) por pessoa e por 
dia mais o custo do serviço de 14 € (euros) / 10 £ (libras) / $18 (dólares).

6. Vistos e Documentação de Viagem:  A fim de providenciar a carta de aceitação exigida pela embaixada para a 
concessão de visto, 40% do total dos serviços devem ser pagos com uma taxa adicional não reembolsável de 80 € (euros) / 
65 £ (libras) / $120 (dólares) ou equivalente. No caso de matrículas para EUA e Canadá, as taxas da carta de aceitação já estão 
inclusas na taxa de matrícula. Taxas não reembolsáveis de envio devem ser adicionadas. O estudante deverá enviar à Sprach-
caffe uma cópia de seu passaporte válido e demais documentos solicitados. Sugerimos que os alunos se informem com o órgão 
responsável pela emissão do visto para verificar o tempo necessário para emissão deste. Passaporte, vistos (inclusive os de trân-
sito que se fizerem necessários), vacinas e autorização de viagem (esta última necessária apenas aos estudantes menores de 
18 anos) são de total responsabilidade do estudante ou responsável legal, devendo ser providenciadas diretamente por estes. 
Eventuais despesas causadas pela impossibilidade do embarque na data prevista são de total responsabilidade do estudante.

a) A Sprachcaffe não se responsabiliza, em qualquer hipótese, pela recusa das autoridades locais do destino em conceder os 
respectivos vistos de entrada ou ingresso do estudante no país, bem como eventuais taxas cobradas pelo departamento de 
imigração.

• Se o visto não for emitido até 14 dias antes da viagem, o estudante deverá informar a Sprachcaffe para que possam ser feitas 
as mudanças de data de início do programa. Na primeira mudança não haverá cobrança de taxa de alteração.

• Se o visto não tiver sido emitido até 14 dias antes da nova data de início do programa, será cobrada uma taxa de alteração 
(conforme item 2) e as datas serão remarcadas pela segunda vez. O estudante não terá a sua acomodação confirmada, ficará 
“mediante confirmação”. Uma taxa de alteração será cobrada para cada mudança de data de início do programa.

• Se o estudante tiver o visto negado... 

a. E apresentar a carta de visto negado emitida pelo consulado à Sprachcaffe no máximo 14 dias antes ao início do programa: 
todos os valores serão reembolsados, exceto as taxas não-reembolsáveis e o seguro cancelamento (caso este tenha sido so-
licitado).

b. E não apresentar a carta de visto negado emitida pelo consulado à Sprachcaffe até 14 dias antes da data de início do 
programa: serão aplicadas as multas mencionadas no item 3. Em caso de o estudante ter sido deportado, este pagará 2 (duas) 
semanas de acomodação e de curso, mais as taxas não reembolsáveis) e o seguro cancelamento, caso o tenha solicitado.

7. Acomodação em casa de família (host family): Caso o estudante se hospede em casa de família, este declara 
estar ciente e concorda expressamente que a estrutura da família pode ser formada de diferentes maneiras (casal com ou 
sem filhos / casal com idade avançada / casal jovem / mulher com ou sem filhos, solteira, divorciada ou viúva / homem 
com ou sem filhos, solteiro, divorciado ou viúvo; Nacionalidade da família: a família poderá ter descendência em outras 
nacionalidades, assim como poderá receber 1 (um) ou mais estudantes de variadas nacionalidades, simultaneamente, 
sendo o idioma usado na casa o oficial do país escolhido; Padrão socioeconômico da maioria das famílias: classe média, 
sendo que existe a possibilidade de o estudante não usufruir do mesmo padrão de vida que possui no Brasil.

8. Falta às aulas / Atividades / Feriados: Aulas e atividades perdidas, por motivos pessoais, não serão repostas. 
Salvo exceções, as escolas estarão fechadas nos feriados de cada país, não havendo aulas nestes dias (aulas não serão 
repostas). O certificado de participação do curso somente será emitido pela escola para os estudantes que frequentarem, 
no mínimo, 85% das aulas.

9. Nível do curso: O estudante deverá realizar o teste online enviado pela escola com até a quinta-feira antes do 
embarque ou, no caso de alguns destinos específicos, poderá será feito um teste de nivelamento ao chegar na escola para 
que o aluno seja indicado a uma turma apropriada. Na hipótese de o estudante ser classificado em um nível diferente do 
declarado, a escola poderá, a seu único e exclusivo critério, transferí-lo para o curso que entender adequado ou cancelar sua 
inscrição no programa, sem que por isso tenha a Sprachcaffe qualquer responsabilidade, se aplicando o previsto no item 3. 

10. Formas de pagamento: Transferência bancária: Os dados da conta estarão na fatura. Favor enviar uma cópia 
do comprovante de transferência (todas as taxas bancárias serão de responsabilidade do pagante). - Cartão de Crédito: 
Mediante solicitação, enviaremos as instruções referentes a essa forma de pagamento. Será cobrada uma taxa admin-
istrativa no valor total do programa. Será necessário enviar uma cópia frente e verso do cartão e documento com foto 
do portador do cartão. 

11. Responsabilidade: A Sprachcaffe não terá responsabilidade por todo e qualquer problema, perda ou danos decor-
rentes de casos fortuitos ou eventos de força maior, assim entendidos aqueles fatos ou eventos cujos efeitos não são pos-
síveis evitar ou impedir, conforme disposto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro. O ato da inscrição para participar em 
qualquer programa oferecido pela Sprachcaffe implica na aceitação de todas as condições mencionadas neste documento.

a) Menores de Idade: Os pais ou responsáveis por menores de idade concordam que nem a Sprachcaffe e nem a casa 
de família hospedeira serão responsabilizados por problemas causados negligente ou intencionalmente por menores 
de idade enquanto participam do programa. Os pais e crianças reconhecem e aceitam as leis e o código de conduta de 
cada país. Em caso de estudante menor de idade, os pais deverão enviar junto a este documento uma autorização para 
menores, fornecida pela Sprachcaffe, assinada pelos responsáveis legais.

12. Direitos de imagem e vídeo: Concordando com nossos termos e condições gerais de matrícula, o aluno aceita 
que a Sprachcaffe Languages Plus tem o direito de usar qualquer foto, vídeo e gravações de áudio que poderão ser 
realizados durante o programa de intercâmbio. Esses materiais poderão ser usados para nossos propósitos promocionais 
sem algum custo implicado ou a necessidade de uma autorização pelo aluno.

13. Ressalvas: Enquanto garantimos que todas as informações presentes neste documento são válidas no ato da  
publicação, o conteúdo está sujeito a atualizações. Nos reservamos no direito de recusar matrículas ou dispensar es-
tudantes de nossas escolas ou acomodações no caso de má-conduta ou problemas e ausências nas aulas. A escola espera 
que os estudantes sigam as normas de conduta apresentadas.

Material passível de equívocos ou alterações.
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