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Situada às margens do Lago Maggiore, As-
cona é conhecida por ser um dos mais belos 
resorts de piscinas da porção da Suíça que 
fala italiano. A cidade é conhecida por seu 
charme e sua elegância, pelo comércio, pelos 
passeios no lago e por sua herança cultural 
e artística.

Nossa escola é um antigo mosteiro do século 
16, que foi completamente reformado. As 
salas de aula ficam num edifício em estilo 
contemporâneo adjacente ao mosteiro. O lo-
cal conta com uma infra-estrutura moderna, 
como sala de computadores com acesso grá-
tis à internet, auditório e sala de jogos.

Esta cidade se localiza às margens do lago Zu-
ger See, aos pés de uma montanha verdejante. 
Sua posição geográfica privilegiada entre Luzer-
na e Zurique faz desta cidade o ponto de partida ideal para viagens 
culturais e turísticas no centro da Suíça.

A escola fica na prestigiosa faculdade St-Michael. Os prédios e a 
infra-estrutura da escola estão dentro de uma propriedade de dois 
hectares e oferecem oito salas de aula, um auditório, uma sala de 
estudos, uma fantástica sala de jogos com mesa de sinuca, máqui-
nas de pinball, videogames e uma sala com computadores ligados à 
internet, que pode ser utilizada gratuitamente, e muito mais.

Informações
Cursos
Regular, intensivo, particular e conversação
Máximo de alunos por classe: 14
Níveis: Elementar a avançado
Acomodação
Campus, supervisão 24 horas
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Italiano, inglês

(de 13 a 17 anos)

Alemão, inglês

(de 13 a 17 anos)

Francês para adultos
Na Suíça: Montreux, a jóia da Riviera Suíça

Na França: Lyon, a cidade das luzes

Language camps para crianças e adolescentes
Na Suíça: Montreux, Leysin, Les Paccots, Zug, Ascona

Na França: Cannes

Cursos 
de idiomas
na Suíça

Francês, alemão, italiano e inglês

na França

Francês



Montreux

Leysin

Riviera Montreux

Lyon Les 
Paccots

Cannes

Informações
Cursos
Regular, intensivo, particular e conversação
Máximo de alunos por classe: 14
Níveis: Elementar a avançado
Acomodação
Campus, supervisão 24 horas
Pacotes
Mergulho

Conhecida pelo badalado festival de ci-
nema, Cannes é uma belíssima cidade 
que fica entre o mar e as montanhas. É 
lembrada por sua deliciosa gastronomia 
e pelo clima mediterrâneo, além de ter a 
vantagem de oferecer uma grande varie-
dade de esportes e conveniências.

Nossa escola é uma construção de 1865 
que passou por reformas. Fica a 20 minu-
tos de La Croisette, uma área residencial 
que oferece todo o charme e vibração de 
Cannes, assim como a tranqüilidade de 
um belo parque de dois hectares, que é 
protegido por um verdadeiro muro de 
palmeiras.

Esta notória cidade do Lago Genebra é a jóia da Ri-
viera suíça. Encravada entre as montanhas e a água, 

a região oferece uma grande variedade de atividades ao al-
cance de todos. Além disso, eventos culturais como o mundialmente 
famoso Montreux Jazz Festival dão à cidade uma aura internacional. 

A escola fica bem no centro da cidade, perto de todas as conveniências 
e de partes do lago onde se pode nadar. As margens do lago atraem 
suíços e turistas, que aproveitam ao máximo as noites quentes do ve-
rão europeu, que demoram para escurecer.

Francês
(de 13 a 17 anos)

Informações
Cursos
Regular, intensivo, particular e conversação
Máximo de alunos por classe: 14
Níveis: Elementar a avançado
Acomodação
Casa de família
Pacotes
Vela

Francês
(de 14 a 17 anos)

Informações
Cursos
Regular e intensivo
Máximo de alunos por classe: 14
Níveis: Elementar a avançado
Acomodação
Campus, supervisão 24 horas
Pacotes
Tênis

“Feito especialmente para crianças”

Perfeitamente situado entre La Gruyère e o Lago Ge-
nebra, o pitoresco resort de Les Paccots oferece uma 
grande variedade de atividades. A 15 minutos da Rede 
Rodoviária Européia e a apenas 1 hora do aeroporto de 
Genebra, pode-se chegar facilmente a este resort fami-
liar por meio das principais redes de transporte.

Nossa escola tem o mais alto padrão na supervisão 
de crianças e adolescentes. Além de a maior parte das 
atividades serem organizadas dentro do campus, a ci-
dade de Vevey, a 15 minutos da escola, oferece toda a 
infra-estrutura de uma grande cidade, capaz de atender 
a todos os gostos.

Francês, inglês

(de 10 a 14 anos)

Informações
Cursos
Regular, intensivo, particular e conversação
Máximo de alunos por classe: 14
Níveis: Elementar a avançado
Acomodação
Campus, supervisão 24 horas
Pacotes
Esqui/snowboard, passeios a cavalo, tênis

Prosaicamente localizada no coração da Europa, Ley-
sin é uma jóia dentro dos Alpes suíços. Com perfeição, 

combina vibração e charme tradicional. É um dos princi-
pais destinos internacionais de quem busca esportes de 
inverno e de quem está em férias de verão. Fica a apenas 
uma hora do Aeroporto Internacional de Genebra.

A 100 metros da escola, os alunos têm tudo de que ne-
cessitam ao alcance. A pé, podem chegar à parede de 
escaladas, às quadras de tênis e squash, à piscina, à aca-
demia de ginástica e a todas as lojas. Oferecemos uma 
grande quantidade de atividades e excursões para todos 
os gostos.

Francês
(de 13 a 17 anos)

Uma cidade universitária e cosmopolita, uma cidade 
de arte e cultura, uma cidade de história, a capital da 
gastronomia francesa e da dança contemporânea... 
Lyon é uma cidade em movimento, uma cidade que ousa! Com 
a segunda maior população da França, Lyon é reconhecida pela 
alta cultura, por seus refinados restaurantes e por seus 120 mil 
estudantes prontos para viver a vida ao máximo.

Nossa escola em Lyon fica num belo edifício do século 19 às mar-
gens do Rio Rhône. Está situada no coração do centro cultural e 
festivo da cidade. Conta com oito salas de aula espaçosas e ilu-
minadas, além de computadores com acesso grátis à internet.

Francês
(a partir de 18 anos)

Informações
Cursos
Regular, intensivo, superintensivo e particular
Máximo de alunos por classe: 12
Níveis: iniciante a avançado
Exames
Módulos para os exames Delf e TCF
Acomodação
Casa de família e apartamento estudanti
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Francês
(a partir de 16 anos) Esta cidade do Lago Genebra (ou Lago Léman) é a jóia 

da Riviera suíça. Um passeio pelas margens do lago, 
com vista para os Alpes, oferece inúmeros tesouros. As princi-
pais cidades suíças estão ali perto – Lausanne e Genebra ficam, 
respectivamente, a 20 minutos e a 1 hora de Montreux.

Nossa escola fica na rua principal de Montreux, a cinco minutos 
de caminhada de estações de ônibus e trem. A escola tem salas 
de aula iluminadas e confortáveis, dez computadores com aces-
so à internet e sinal Wi-Fi grátis, além de uma belíssima vista do 
lago e dos Alpes.


