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A JUST em parceria com a Frilíngue traz um grupo
inédito desenvolvido especificamente para o público
teens – Já se imaginou curtindo suas férias nos Alpes
suíços com imersão em um dos 3 idiomas – Inglês, Francês
ou Alemão? 
Esse não é um programa de intercâmbio comum! É um
programa customizado para que você tenha o melhor dos
mundos – aulas em uma região no mínimo encantadora,
com vista para montanhas, lagos e todo o charme que os
Alpes Suíços tem para oferecer. 
Grupo exclusivo para adolescentes de 13 a 17 anos.



Atualmente com 3 lojas – São Paulo,
Barueri e Sorocaba, desde 1999 já
realizamos o sonho de mais de 25.000
intercambistas prestando assessoria
completa antes, durante e no retorno da
viagem do exterior.  Somos membros da
BELTA - Associação de Agências de
Intercâmbio, FELCA, ICEF e outros
órgãos competentes que regulamentam
o mercado de intercâmbio. 



A Suíça é famosa em todo o mundo por muitas especialidades;
entre elas os Alpes, chocolate e queijo, relógios e o canivete. A
rica diversidade cultural e geográfica, o povo hospitaleiro e as
delícias culinárias são apenas alguns dos muitos motivos para
estudar neste pequeno país no coração da Europa. Na Suíça são
4 idiomas oficiais: Alemão, Italiano, Francês e Romanche.  

Localização: A Suíça faz fronteira com 4 países - Alemanha, Itália,
França e Áustria,
Visto: Brasileiros com permanência até 3 meses não precisam
solicitar visto. O visto é concedido para o intercambista na
imigração no aeroporto,
População: 8 milhões 
Moeda: Francos Suíços



A FriLingue, fundada em 2007, uma escola que
oferece programas exclusivos e especializados para
adolescentes em 4 campi na Suíça. Todos os
programas oferecidos combinam de forma adequada
o aprendizado de um idioma que pode ser Inglês,
Alemão ou Francês com atividades incríveis com toda
segurança nas regiões mais belas do país.  
O foco da escola é na conversação, com atividades
criativas, professores dinâmicos e divertidos e com
mix de nacionalidades diversificado, incluindo alunos
Suíços na sua turma. O grupo ficará o Winter Camp
de Braunwald. 
No primeiro dia de aula será aplicado um teste e os
estudantes são divididos em salas de acordo com o
nível do seu conhecimento no idioma. As aulas são
mistas com alunos de outras nacionalidades. O curso
é de 12 horas semanais com certificado ao final das 2
semanas. 



Conheça a
programação
A JUST disponibiliza um guia para grupos a partir de 12
alunos para que você viaje com toda segurança e
assistência. Na chegada ao destino, os alunos são
recepcionados por um transfer local que irá levá-los ao
campus para o início da sua integração com outros alunos. 
As aulas são no período da manhã e atividades e
workhops a tarde e aos finais de semana para que você
curta ao máximo essa experiência e aprenda mesmo fora
de sala de aula!  

Atividades
Além dos esportes de inverno, os alunos terão uma agenda
cheia de atividades. 
Noite do Karaokê, Disco Night, Cassino, Noite Suíça, Passeio
noturno, Caça ao tesouro e muito mais! 



2 semanas de curso no campus Braunwald em grupo (12
horas semanais);
Acomodação em residência estudantil (3 refeições diárias),
quarto quadruplo;
Taxa de matrícula da escola;
Material do curso;
Certificado;
Transfer de chegada e partida do aeroporto local;
Seguro viagem internacional;
Atividades culturais;
Líder JUST acompanhando o grupo durante toda a viagem
até o retorno para o Brasil para o grupo mínimo de 12
alunos;
Brinde exclusivo JUST.



ENTRADA DE CHF 560 COM CÂMBIO VIGENTE NO DIA DA MATRÍCULA. 
Saldo de CHF 2.850 a ser quitado até 45 dias antes do embarque. 

Financiamento no cartão de crédito em até 12x, sujeito a taxas e aprovação.
Investimentos adicionais: 

Passagem aérea (será feito bloqueio para emissão das passagens em conjunto); Despesas pessoais; Upgrades para casos de
solicitações especiais (veganos, vegetarianos). Aluguel de equipamento de esqui ou snowboarding por CHF 150 por semana. 
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