DMTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Freiburg 2018
Colégio Alberto Torres, Mauá, IENH e Colégio Sinodal
Alpadia Language Schools
13 de janeiro a 17 de fevereiro de 2018
É com prazer que anunciamos o programa de intercâmbio para o aprendizado da língua alemã do
Colégio Alberto Torres, Mauá , IENH e Colégio Sinodal, grupo 2018. A DMTUR já está em contato com
a Alpadia Language Schools, com as companhias aéreas, operadoras turísticas e seguradoras
envolvidas, encontrando-se a programação definitiva em sua fase final de montagem. Esta
programação seguirá o modelo bem sucedido utilizado nos anos anteriores, devendo incluir:
Programa de quatro semanas em Freiburg e uma semana em Munique e Berlin
- curso de língua alemã de acordo com o nível dos alunos, com aulas de segunda a
sexta pela manhã;
- hospedagem em casas de família;
- traslado da estação de trem de Freiburg à casa da família na chegada;
- café da manhã e jantar na família, almoço no restaurante universitário próximo à
escola de segunda-feira a sexta-feira;
- passe para o transporte público;
- atividades extra curriculares, à tarde oferecidas pela Alpadia Language Schools,
podendo incluir atividades esportivas e passeios, visitas a museus, etc. Essas
atividades estão sujeitas a alteração ou cancelamento dependendo das condições
do tempo;
- seguro de saúde e acidentes pessoais Hanse Merkur, cobrindo todo o período na
Alemanha;
- certificado de participação no curso;
- passagens aéreas em classe econômica.
Preços e condições gerais: Valor do programa por aluno € 4.490,00
- valor da inscrição: € 400,00, dedutível do valor do intercâmbio, convertidos em reais ao câmbioturismo do dia do pagamento. A parte aérea poderá ser financiada em cinco vezes sem juros nos
cartões de crédito. A inscrição não será reembolsável em caso de desistência por qualquer motivo,
somente no caso de não haver grupo, em caso de cancelamento 90 a 30 dias da viagem, haverá
uma multa de 30% do valor do programa, de 30 a 15 dias 50%, e com menos de 15 dias não haverá
restituição dos valores pagos;
- prazo final para inscrições: 31 de agosto de 2017
- pagamentos em 4 parcelas, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017;
- As companhias aéreas, a Alpadia Language Schools e demais prestadores de serviço reservam-se o
direito de modificar seus preços e tarifas sem aviso prévio. Os valores fornecidos estão, portanto,
sujeitos a alteração, assumindo valor definitivo somente após a integralização do pagamento. Os
valores foram calculados para um mínimo de 15 alunos pagantes (sem a utilização de milhas).
- forma de pagamento do saldo, a integralização, até o dia 14 de dezembro de 2017.
- é necessário passaporte com validade até o dia 30 de agosto de 2018, carteira de identidade e
autorização do juizado de menores para que os estudantes possam viajar ao exterior.
Lembramos que os preços acima não incluem:
- despesas de caráter pessoal (telefonemas, compras, etc.);
- transporte além da área de abrangência do passe de transporte;
- lanches e refeições extras;
- ingressos e tickets para atividades;
- viagem a Munique e Berlin, € 695,00, custo aproximado, dependerá do número de alunos;
- viagem a Paris, € 480,00, custo aproximado, dependerá do número de alunos;
- taxas de embarque;
- despesas relacionadas a quaisquer atividades não mencionadas na programação;
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