
A partir de 18 anos 

1 SEMANA

19/05/2018 a 26/05/2018

Munique / Alemanha

Residência Estudantil

ALEMÃO

DID | Alemão para Engenheiros e Administradores| 

Maio 2018

Investimento
Taxa de atendimento STB 

R$ 387,00

Valor do programa

EUR 1.140,00

Vagas Limitadas

valores sujeitos à alteração

Contato

STB SCSUL - IMT

Centro Acadêmico - IMT

Tel. / WhatsApp (11) 95658-5856

garruda@stb.com.br

Para quem

Se você deseja aprimorar seus

conhecimentos em alemão visitar empresas

de Munique além de explorar o turismo

local, esse é o programa certo para você!

O que você vai estudar

No período da manhã você terá 20 aulas de

alemão focadas em treinamento de

estrutura gramatical e familiarização do

vocabulário diário. Além de uma

programação repleta de visitas técnicas em

empresas locais conforme descritivo.

Sobre a Instituição

Instituição com mais de 40 anos de tradição

localizada na região central, próximo a

Estação de Trem. Com ótima estrutura em

dois andares, você encontrará tudo o que é

necessário para estudar uma língua.

Atmosfera amigável, salas de aula

ensolaradas, um moderno centro de mídia,

uma cafeteria acolhedora e um grande

terraço.

Incluso

• 20 aulas de alemão na DID Munique;

• Acomodação em residência estudantil

em quartos duplos ou triplos com café

da manhã incluso;

• Material didático e Certificado;

• Visitas: BMW House, Automobile Club,

Fábrica de engarrafamento da Coca

Cola;

• Tour no aeroporto (visita à parte

operacional e de processos);

• Transfer de chegada do aeroporto de

Munique;

• Seguro viagem EASY - com cobertura

de USD 250 mil dólares para

emergências;

• Cash Passport – Cartão de débito

internacional;

• Tripbox STB – Aplicativo exclusivo do

STB com dicas locais.

Não Incluso
• Despesa com passaporte;

• Gastos pessoais com telefonemas,

almoço, jantar, bilhete de transporte

público e compras (recomendamos em

média EUR 600);

• Passagem aérea e taxas de embarque.
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