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Informação geral

Buenos Aires
Custos de viagem
Taxa de materiais de curso (em algumas escolas)
Taxas de exames
Participação voluntária em atividades de lazer e em excursões
(salvo indicação em contrário)
• Dinheiro para gastos pessoais
• Cobertura de seguro pessoal para doenças, acidentes, roubos,
cancelamento, etc.
• Seguro viagem
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Taxa de mudança de reserva

Se houver mudanças na reserva, uma taxa de administração não
reembolsável de USD 80,00 / CHF 100,00 / EUR 75,00 / GBP
50,00 / JPY 9.000,00 / AUD

0

125,00 / CAD 110,00 será cobrada (consulte Termos e Condições
Gerais). Para o Programa Semestre ou Ano do Idioma, a taxa de
mudança é de CHF 300,00 / EUR 200,00 / GBP 145,00 / JPY
27.000,00 / AUD 370,00 / USD 230,00 / CAD 330,00. Estas taxas
não são reembolsáveis.

Seguro viagem

20

Recomendamos que você compre o seguro de viagem combinado
ELVIA (cobrindo os custos de cancelamento e da viagem de retorno), a cobertura ELVIA Security Package (seguro de bagagem
e de gastos médicos), bem como o seguro
responsabilidade civil,
SOUTHde
AFRICA
ou quaisquer outros seguros comparáveis.
Cape Town

Escolas associadas
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ARGENTINAno preço do curso
Não incluído

•
•
•
•

Taxa de matrícula

Uma taxa de matrícula será cobrada para todas as opções e não
será reembolsável, em nenhuma circunstância. A quantia exata é
visível na fatura/recibo ou na respectiva página da escola nesta
brochura e em www.eurocentres.com.

Nossas escolas associadas também oferecem inúmeros benefícios
e serviços, que podem, contudo, variar ligeiramente daqueles ofeN
recidos pelo Eurocentres. (Escolas associadas:
Alpha College,
Dublin; NSTS, Malta; Babylon Idiomas, Madrid, Sevilha, Buenos
Aires; Liden & Denz, Rússia;NW
Universidades nos EUA).
NO
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Incluído no preço do curso

• Aulas de idiomas
• my.Eurocentres (RU)
• Avaliação de sua proﬁciência no idioma aquando do ingresso
(teste escrito e oral, incluindo uma entrevista pessoal)
• Feedback pessoal sobre sua avaliação no teste de ingresso
• Metas de aprendizado claras, discutidas com você todas as
semanas
• Monitoramento contínuo do progresso no aprendizado e
feedback diagnóstico
• Testes semanais e aulas de revisão
• Duas aulas por semana no Clube de Estudos do Centro de Aprendizado, com auxílio de um professor
• Certiﬁcado ﬁnal declarando o nível exato de suas competências
no idioma
• Conexão Wi-Fi rápida
PERU
• Uso livre do Centro de Aprendizado e biblioteca
Cuzco
• Salas de recreação espaçosas
• Bloco de anotações Eurocentres
• Serviço de ajuda /Atendentes na recepção da escola
• Telefone de emergência 24 horas
• Algumas atividades de lazer
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East Lansing

USA
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O seguinte se aplica a todos os cursos

St. Petersburg
• Idade mínima: 16 (18 em Sydney, Melbourne, Madrid, Sevilha e Buenos Aires)
• Número máximo de alunos por classe: 14 (Buenos Aires 6, Malta 8, Cidade do Cabo, Madrid, Sevilha, Cusco 10) 18 RUSSIA
para
Super Saver, Sydney e Melbourne.
Moscow
• Datas de início do curso: Todas as segundas, exceto nos feriados públicos, quando o curso começa na terça-feira
• Feriados públicos: Nos dias em que, de acordo com a lei local, for feriado público na localidade daBerlin
escola não haverá aulas.
As aulas não serão compensadas nem reembolsadas.
EUROPE
• Duração das aulas: 50 minutos (Sydney e Melbourne: 60 minutos). As aulasLasão
lecionadas
exclusivamente por professores
Rochelle
Paris
competentes na língua que estão a ensinar.
Amboise
•Toronto
Número mínimo de participantes: 6 (alguns cursos poderão decorrer com menos participantes).
Boston
• Certiﬁcado: Todos os alunos recebem um certiﬁcado detalhado, que conﬁrma exatamente o nível das habilidades adquiridas em
audição,
oralidade, leitura e escrita. Somente os alunos que freqüentaram pelo menos 80% das aulas receberão o certiﬁcado.
New York
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