„Eu acho que encontrei a minha nova casa.“
Willy, EUA
„A atmosfera e as pessoas fazem com que
você queira voltar mais vezes.“
Jessica, EUA
„Imersões culturais como esta fazem
milagres na perspectiva de uma pessoa
– é verdadeiramente uma experiência de
alargamento do horizonte.“
Alexandra, EUA
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„Durante este curso de verão eu aprendi
alemão mais rápido do que em três anos de
estudos em casa.“
Rebecca, EUA

Aprendendo
alemão
na Áustria
„Ótimas amizades, excelentes aulas
de alemão – tudo isso num só belo
ambiente. - Simplesmente adoro.“

Comentários
... fácil acesso a maioria dos países europeus e capitais
como Roma, Florença, Atena, Paris, Londres, Praga, Madri
e Barcelona.
em 1 hora a Salzburg
em 1,5 horas a Munique

em 3 horas a Viena
em 5 horas a Veneza

De Bogenhofen você pode viajar ...

Localização
Ano acadêmico

Aprendendo alemão
na Áustria

Este programa oferece-lhe a oportunidade de aprender a
língua alemã a fim de alcançar uma fluência na língua assim como de obter o certificado (ÖSD) – sendo este internacionalmente reconhecido.

Escola de Língua Alemã

· Pré-conhecimentos da língua alemã não são requisitados
· Aulas são realizadas em pequenos grupos
· Aulas para iniciantes, intermediários / avançados

A Escola de Língua Alemã em Bogenhofen vem funcionando
há mais de 50 anos. Bogenhofen coopera com a ACA (Adventist Colleges Abroad) e oferece dois tipos de programas com
dois níveis para o estudo do alemão. Com isso nenhum conhecimento da língua alemã é requerido. Há também a opção
Alemão Business com um estágio.

Programa de verão
· Um curso de seis meses
· Nível iniciante ou intermediário
· Alemão Business
O programa de verão é ideal para aqueles que querem provar a língua alemã e ao mesmo tempo descobrir a magnificência da natureza austríaca assim como a da sua cultura
sem passar um ano inteiro estudando-a.

Alemão ...
... aumenta as oportunidades de carreira
... ajuda nos estudos de Artes, Música, Teologia e História
... capacita-lhe no entendimento de literaturas científicas
... abre possibilidades de comunicação
... é uma língua importante para contatos negociais

O programa acadêmico inclui:
· Aulas de cultura e literatura
· Religião
· Aulas de culinária vegetariana austríaca
· Orquestra
· Coral
Facultativo
· Alemão Business com estágio
· Cursos de teologia
· Francês iniciante
Pontos altos culturais do programa
· Viagem a Viena com seus belos castelos, catedrais e interessantes museus
· Uma semana de esqui nos alpes austríacos
· Viagens a Berlim (capital da Alemanha), Potsdam, Dresden

Datas
De setembro a junho
Para mais informações acesse: http://pt.bogenhofen.com

Datas
Do meio de junho ao final de julho
Para mais informações acesse: http://pt.bogenhofen.com

Todos os meses planejamos excursões extras a atrações
turísticas próximas (Salzburg, Burghausen, Mauthausen,
Neuschwanstein, Chiemsee).

Por estar localizado no coração da Europa há uma grande possibilidade de viagens aos países europeus próximos que podem
ser feitas antes do começo ou após o termino do programa.

Bogenhofen dá-lhe a chance de imergir na cultura de língua alemã da Áustria, Alemanha e Suíça assim como de
conhecer estudantes de mais de 15 nacionalidades.

Viagens a lugares culturalmente importantes
Salzburg, Viena, Chiemsee, Neuschwanstein, Hallstatt e os
alpes austríacos, Rothenburg e Nuremberg, Munique, Mauthausen – campo de concentração, Burghausen – o castelo
mais longo da Europa, entre outros.

no
coração
da Europa

Aprendendo
alemão
na Áustria
Curso de Verão
do meio de junho ao
final de julho

Curso Anual
de setembro a
junho

www.bogenhofen.com

