Suíça

Lemania Languages

Para se inscrever, ligue para:

021 320 15 01
(preço de uma chamada local)
Ou, se ligar do estrangeiro, ligue para:

Aperfeiçoe os seus conhecimentos linguísticos 0041 21 320 15 01

Aulas de Inglês

info@lemania.ch

Aulas de inglês para alunos com idades entre 10-25 anos:

Valor por semana*: 350 CHF, Valor por mês: 1.399 CHF
*(15 horas por semana, mínimo de 1 mês, aulas das 8:20 às 12:00, de segunda a sexta-feira)

mínimo de 1 mês recomendado, valor de inscrição de 150 CHF, 120 CHF para dois registos (dependendo do programa)

Aulas de inglês para adultos trabalhadores com 18 ou mais anos:

Valor por semana*: 250 CHF, Valor por mês: 999 CHF

*(10 horas por semana, mínimo de 1 mês, aulas das 12:30 às 14:30, de segunda a sexta-feira)
mínimo de 1 mês recomendado, valor de inscrição de 150 CHF

Alojamento (opcional):
Quarto duplo standard (2 camas individuais, 2 alunos por quarto), casas-de-banho e duches partilhados em cada piso: 990 CHF por semana, 3.990
CHF por mês
Suplemento a pagar para quartos com casa-de-banho e duche privativo e também para quartos privativos. Contacte-nos para saber mais detalhes.
O valor inclui: pensão completa, todas as refeições, lavandaria e engomagem, Internet por Wi-Fi, vigilância, utilização das instalações desportivas
privadas externas, atividades culturais e desportivas semanais, impostos locais.
Seguro de saúde obrigatório pago à parte (alunos internos): até 25 anos: 150 CHF por mês.
Táxi de ida e volta do aeroporto (opcional): 550 CHF

Valor do visto para aulas com mais de 3 meses de duração (opcional)
300 CHF

www.moncoursdelangues.com
Poderá contactar-nos a partir da Suíça, para o número 021 320 15 01, a partir do estrangeiro, para o número 0041 21 3201501, ou por e-mail, para o endereço
info@lemania.ch
Lemania College/Lemania Languages, 3 Chemin de Préville, 1001, Lausanne, Suíça

Sabe que irá
aperfeiçoar o seu
nível
O nosso método
exclusivo, progressivo e
eficiente, associado a
uma supervisão
regular, implica que
todas as pessoas têm a
garantia de poder
aprender rapidamente.

Irá seguramente
poupar dinheiro
Graças à nossa
estrutura de
pagamentos autêntica
e transparente, irá
poupar dinheiro agora
e no futuro com a
Lemania Languages.

Os nossos docentes
podem ser
contactados
facilmente
Os nossos docentes
acessíveis,
competentes e
experientes irão ajudálo a atingir os seus
objetivos – e num
ambiente
descontraído.

Pode repartir o
custo ao longo do
ano
As nossas facilidades
em termos prestações
implica que terá um
custo fixo mensal, que
poderá ser ajustado
sempre que for
necessário.

As suas aulas são
flexíveis e
adaptadas às suas
necessidades
Poderá iniciar e
terminar as suas aulas
quando lhe for mais
conveniente. E, caso
perca uma aula, poderá
compensá-la na
semana seguinte.

Aulas de inglês para alunos com idades entre 1025 anos

Aulas de inglês para adultos trabalhadores com 18
ou mais anos:

Habilitações académicas

Curso de Línguas com vertente dos negócios

Quer seja aluno do liceu, estudante ou adulto trabalhador, as
nossas aulas irão prepará-lo para os diplomas de prestígio,
como o TOEFL, o TOEIC, o IELTS, o Certificado Linguaskill
de Cambridge ou o First Certificate in English (FCE). Serão
uma porta de entrada para aceder a instituições como a UNIL,
a UNIGE, Oxford, Cambridge, a EPFL ou escolas de hotelaria e
turismo, bem como para abrir novas perspetivas de carreira.
*Valor do exame: 500 CHF (valor pago à parte)

Na Lemania Languages, as nossas aulas irão aperfeiçoar os
seus conhecimentos de inglês na vertente dos negócios. Ao
realizar as formações connosco, será capaz de conseguir o
emprego dos seus sonhos, comunicar facilmente com colegas
anglófonos, construir boas relações no local de trabalho e ter
sucesso nos negócios – quer trabalhe no terreno, numa loja ou
num hotel, participe em reuniões com clientes ou fornecedores
estrangeiros ou efetue contactos com filiais de outras partes do
mundo

Inscreva-se online em: www. www.moncoursdelangues.com/inscrire?lang=en
www.moncoursdelangues.com
Poderá contactar-nos a partir da Suíça, para o número 021 320 15 01, a partir do estrangeiro, para o número 0041 21 3201501, ou por e-mail, para o endereço info@lemania.ch
Lemania College/Lemania Languages, 3 Chemin de Préville, 1001, Lausanne, Suíça

