
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EXPERIÊNCIA É SUA MELHOR BAGAGEM 
www.mapaei.com.br 

 

Idade: 12 a 17 anos 

Período: 06 a 24 de Julho 2020 (3 semanas) 

Local: Berlim 

Acomodação: Residência Estudantil 

Werbellinsee – Quarto Triplo com banheiro 

Alimentação: Pensão completa (café da 

manhã, almoço e jantar) 

Curso de Alemão: 15h/semana 

Atividades: programação padrão de 

atividades e passeios no período da tarde 

durante a semana e excursões de um dia 

aos sábados. 

Supervisão: 24 horas de supervisão e 

acompanhamento de um líder brasileiro ao 

alcançar mínimo de 15 participantes. 

*Embarque do Grupo em SP* 

 

INVESTIMENTO 

R$ 20.554,00 (*)  
(*) Valor expresso em Reais, considerando 

valor total de EUR 4.300,00, sendo EUR 1,00 

= R$ 4,78 - câmbio de 16/10/2019. Haverá 

conversão no ato da compra. Sujeito a 

alteração sem aviso prévio. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

- ENTRADA: R$ 4.780,00 (*)  

(*) Valor expresso em Reais, considerando valor 

total de EUR 1.000,00, sendo EUR 1,00= R$ 4,78 - 

câmbio de 16/10/2019. Haverá conversão no ato 

da compra. 

- RESTANTE TERRESTRE + SEGURO VIAGEM à 

vista ou parcelado após a confirmação do 

grupo, sendo: Depósito em Conta: até 5 parcelas 

em Moeda Estrangeira a serem convertidas em 

Reais de acordo com o câmbio do dia do 

pagamento. Vencimentos: 05/01/20 – 05/02/20 – 

05/03/20 – 05/04/20 – 05/05/20 ou Cartão de 

Crédito: em até 12 vezes com juros e taxas ou 

Cheque: em até 5 vezes com juros e taxas via 

financiamento Banco Rendimento (mediante 

aprovação do Banco, concluindo o pagamento 

até Maio/20). 

- RESTANTE PASSAGEM AÉREA: Fev/20 de acordo 

com a regras da CIA Aérea. 

 

PROGRAMA DE VERÃO BERLIM 2020 
**Alpadia ** 

Aproveite as Férias de Julho para aprender Alemão e se divertir! 

 

Acomodados em uma Residência Estudantil em quartos triplos com 

banheiro e pensão completa, terão Aulas de Alemão combinadas 

com divertidas atividades esportivas no mesmo local, excursões 

culturais e muito mais. Tudo com a supervisão 24h de uma equipe 

local.  

 Capital da Alemanha, Berlim é a maior cidade do país e um dos 

mais influentes centros mundiais de cultura, política, mídia e 

ciência. Sede de importantes Universidades, é destino de grande 

número de estudantes internacionais, que aproveitam 

intensamente a vida cultural desta grande metrópole.  

"Não há tempo para o tédio” diz o lema da cidade. 

O PROGRAMA INCLUI:  

• Aulas de Alemão (15h/semana) + Material; 

• Teste de Nivelamento na chegada; 

• Teste de Alemão semanal; 

• Atividades Regulares após as aulas; 

• Excursão de dia inteiro aos Domingos; 

• Acomodação em quarto triplo com banheiro; 

• Pensão completa (café da manhã/ almoço/ jantar);  

• Transfer de chegada e saída aeroporto; 

• Supervisão 24h com atendimento local em Português e 

Alemão; 

• Seguro Viagem; 

• Passagem Aérea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL - Berlin-Werbellinsee 
EJB Werbellinsee GmbH - Joachimsthaler Straße 2016247 Joachimsthal 

Perfeitamente localizado às margens do Lago Werbellinsee, a 

Residência Estudantil onde os estudantes estarão 

acomodados e terão Aulas de Alemão é cercada pela floresta 

e está instalada em uma vasta propriedade protegida com 

mais de 100 hectares. A área conta com “praia” privativa, 

ginásio de esportes, quadras de vôlei de praia, sala de cinema, 

banca de jornais e diversas outras instalações de esporte e de 

lazer. Os quartos são triplos e contam com 1 banheiro privativo. 

As refeições são realizadas no mesmo local e incluem: Café da 

Manhã, Almoço e Jantar (Pensão completa). 

 

AULAS DE ALEMÃO – 15h semanais 

A partir de um teste de nivelamento, os estudantes são 

distribuídos em salas de aulas bem equipadas, onde estudarão 

pelas manhãs com um grupo reduzido de estudantes 

estrangeiros. Professores jovens, dinâmicos e certificados 

utilizam técnicas pedagógicas motivadoras para apoiar o 

estudante no aprimoramento de suas habilidades linguísticas e 

no desenvolvimento da confiança para se comunicar. 

  
 

 

 

ATIVIDADES E EXCURSÕES 

Há muitas Atividades incluídas no Programa para que o estudante aproveite ao máximo sua estadia. São tardes 

multiesportivas e culturais, atividades diurnas e noites divertidas, dando à ele diversas oportunidades de 

entretenimento, prática do idioma e formação de amizades com seus colegas estrangeiros. Há também tempo livre 

a cada semana para ir às compras, passear ou simplesmente relaxar e aproveitar seu tempo no acampamento. Está 

tudo incluído, sem nenhum custo extra.  

Excursões: explore novos lugares e experimente sensações emocionantes durante a semana e aos finais de semana. 

As excursões vão desde visitas culturais e históricas até diversão e aventura na água ou na floresta! Não há tempo 

para o tédio! Sim, está tudo incluído! 

Atividades Premium+ são optativas e não estão inclusas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPE! ENTRE EM CONTATO E FAÇA SUA INSCRIÇÃO! 

Inscrições abertas até 01/12/19 

E-mail: contato@mapaei.com.br 

Tel: 019 9996 59502 

Saiba Mais: Clique Aqui 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA:  

A segurança é a maior prioridade da Escola, que trabalha com afinco para criar um ambiente perfeito para 

o Programa de Intercâmbio do seu filho. A supervisão dos estudantes é eficaz e discreta, adaptada à cada faixa 

etária e com monitoramento 24h por dia. Do primeiro ao último dia, os membros da equipe da Escola estarão 

presentes e disponíveis para auxiliar cada um dos estudantes e para garantir a sua segurança. Desta forma, os 

estudantes podem aproveitar ao máximo sua estadia! Acesso à Internet gratuito - A internet permite que os 

estudantes entrem facilmente em contato com as suas famílias.  

 

Líder brasileiro acompanhando o grupo desde o Brasil: mínimo de 15 estudantes. 

 

mailto:contato@mapaei.com.br
https://mapaei.com.br/intercambio/programa-ferias-teen/programa-de-verao-em-berlim-alemanha/

