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6th Nomination
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NASCIMENTO

EXPANSÃO

CONSOLIDAÇÃO

PRÊMIOS

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Em 1971, começamos a promover programas de intercâmbio entre Alemanha e Argentina 
para alunos do Ensino Médio. Ao longo dos anos, introduzimos inovações na oferta de 
intercâmbio cultural e nasceu, então, a primeira escola de espanhol para estrangeiros.

Incluímos novos destinos e novas opções de intercâmbio, bem como programas de 
experiências de trabalho: trabalho voluntário e estágio, baseados na adequação do 
programa ao perfil de cada aluno. Hoje, a COINED oferece experiências interculturais em 
mais de 50 países.

COINED é líder no segmento de intercâmbios da América Latina. Somos apaixonados pelo
que fazemos e a nossa missão é promover experiências internacionais diferenciadas de
aprendizado, formação e crescimento pessoal e profissional

Nomeada pela sexta vez consecutiva, desde 2010, para o prêmio de excelência ST Star
Awards, a COINED conquista em 2014 o título de Melhor Escola de Espanhol. Esta 
premiação é o reconhecimento da seriedade e credibilidade da empresa internacional-
mente.

COINED se posiciona no mercado e se consolida através do crescimento profissional, 
aprimoramento da infraestrutura dos prédios, e da consolidação de parceria com organi-
zações de primeira linha.
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QUEM



Viva uma experiência intercultural inesquecível. Aprender uma língua e descobrir a 
cultura de um país é uma bagagem de vida que você levará para sempre e nunca 
esquecerá. Conheça de perto a vida cultural da cidade e faça amizades, junto à 
Coined, com pessoas do lugar e de outras bacionalidades

GRANDE
EXPERIÊNCIA
DE VIDA
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EXCELÊNCIA ACADÊMICA

MISTURA DE NACIONALIDADES

IMERSÃO 360º

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

COMBINE CIDADES E PAÍSES

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

PESSOAL QUALIFICADO

Garantimos qualidade acadêmica através de métodos inovadores de ensino e de uma equipe altamente
qualificada. Nossos professores são formados nas melhores universidades e as aulas se adaptam para todos os 
níveis, incluindo o programa DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira). 

Programa personalizado as suas necessidades e com uma ampla mistura de nacionalidades nas aulas que
garante uma experiência internacional. Inclui várias atividades sociais e acadêmicas para impulsionar a sua
imersão cultural e aprendizagem de espanhol.

Com uma metodologia efetiva e professores especializados, a COINED conta com a confiança e certificação de
diversas organizações educativas internacionais. Além disso, 96% dos estudantes recomendam à COINED.

Combinar programas em diferentes destinos dá a possibilidade de conhecer mais de uma região e
aprender as diferentes variedades dialetais durante o programa.

A localização das escolas é um diferencial, já que todas as unidades localizam-se na região central das cidades,
com fácil acesso ao transporte público.

O MELHOR INVESTIMENTO
Os vínculos formados com pessoas de todas as partes do mundo, durante uma experiência de intercâmbio,
duram para a vida toda. Por isso, invista em seu desenvolvimento pessoal e você estará investindo na sua vida.

Você poderá contar sempre com uma equipe amigável e bem disposta a ajudá-lo a imergir na cultura local. O
objetivo principal da nossa equipe é fazer a sua experiência única e inesquecível. Faça parte da rede de relacio-
namentos.

Poder interagir com estudantes de várias partes do mundo favorece a experiência dos intercambistas e, além
disso, dá a chance de imergir em diversas culturas.



DESTINOS

PARA
ESPANHOL

A ESCOLHA

Mais de 50 destinos 
incríveis unidos por um 
idioma.

Centenas de culturas + As mais receptivas famílias hospedeiras + Diversidade de pessoas 
que vai encorajar você a interagir + Cidades festivas e com estilo de vida vibrante + Cidades
coloniais + Praias e montanhas + Custo de vida acessível + Alta qualidade de educação
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GUATEMALA
COSTA RICA

PANAMÁ

COLOÔMBIA

EQUADOR

PERU

BOLIVIA

CHILE

MÉXICO
CUBA

HONDURAS REPÚBLICA
DOMINICANA

ARGENTINA

URUGUAI



DESTINOS
DO MÉXICO
A ARGENTINA
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COSTA RICA
BUENA V ISTA
CORCOVADO

FLAMINGO BEACH
GUANACASTE
JACO BEACH

MANUEL ANTONIO
MAR INO BALLENA

MATAPALO
MONTEVERDE
MONTEZUMA

PIEDRAS BLANCAS
QUELONIOS

SAN JOSE
TAMAR INDO

TORTUGUERO

REPÚBLICA
DOMINICANA

SANTO DOMINGO
SOSUA

EQUADOR
CUENCA
QUITO

ARGENTINA
BARILOCHE

BUENOS AIRES
CÓRDOBA
MENDOZA

PATAGONIA (PUERTO  
MADRYN)
USHUAIA

BOLIVIA
SUCRE

CHILE
SANT IAGO
DE  CHILE

COLÔMBIA
BOGOTA

CARTAGENA

CUBA
HAVANA

GUATEMALA
ANT IGUA
HAWAI I
PETEN

HONDURAS
COPAN

MÉXICO
GUADALAJARA
GUANA JUATO

MER IDA
MEX ICO CITY

OAXACA
PLAYA DEL

CARMEN

PANAMÁ
PANAMA CITY

PERU
CUSCO

URUGUAI
MONTEVIDEOU
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NOSSOS

PROGRAMAS COINED

PROGRAMAS TEEN & JUNIOR

TRABALHO VOLUNTÁRIO NO EXTERIOR

ESTÁGIOS NO EXTERIOR

CURSOS DE ESPANHOL

   Espanhol
   Espanhol & Atividade
   Espanhol & Terminologia Professional
   Programa Senior

PROGRAMAS DE GRUPO

Aprenda espanhol em escolas de nível internacional por meio de uma metodologia 
focalizada nos resultados. Fale espanhol todos os dias em situações cotidianas enquanto 
você vivencia a cultura e passeia pela cidade.

O programa mistura aprendizado de idioma com atividades de lazer, e inclui acompanha-
mento de pessoal experiente. Estude espanhol, faça parte de uma família anfitriã, e 
conheça estudantes de todo o mundo!

Se você sente vontade de trabalhar em prol do desenvolvimento da consciência social e
ecológica, o programa de intercâmbio e trabalho voluntário é perfeito para você. São
inúmeros os projetos que aguardam a sua ajuda.

Uma experiência de trabalho no exterior agrega valor ao currículo e ajuda a adquirir 
experiência profissional, além de vivência internacional.

   
   

   

   

Customizado: Personalize seu programa em grupo.
Cursos Profissionalizantes: Aperfeiçoe o idioma e obtenha um maior conhecimento
técnico na sua área de atuação por meio de cursos para professores, arte & cultura, 
design, negócios, turismo e muito mais!
Teen & Junior: Vivencie uma experiência única. Misture aprendizado de idioma com
atividades de lazer e muita diversão!
Visita Técnica Internacional: Visite empresas de seu interesse selecionadas segundo o 
perfil acadêmico do grupo, e realize atividades acadêmicas para aprender sobre o 
funcionamento das organizações locais.



COINED
METOLOGIA
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A COINED construiu mais de 40 anos de experiência, comprometimento e entusiasmo.

TRADITIONAL METHOD 4-6 lessons/week

INTENSIVE

SUPER INTENSIVE

Os cursos abordam o ensino das 5 habilidades linguísticas: 
leitura, escrita, audição, gramática e conversação.

Método de ensino interativo adotado para incentivar e 
estimular o interesse dos estudantes em aprender 
espanhol.

Cursos organizados em 6 níveis conforme o Quadro
Europeu Comum de Referência (CECR).

C2 PROFICIÊNCIA

C1 SUPERIOR

B2 AVANÇAO

B1 INTERMEDIÁRIO

A2 ELEMENTAR

A1 BÁSICO

SEMANAS DE ESTUDO
0 - 4 4 - 6 8 - 12 16 - 24

Os professores da COINED são nativos formados nas áreas de linguística e afins. Além disso, são profissionais experien-
tes no ensino de espanhol como língua estrangeira o que garante o seu sucesso acadêmico

COINED PROFESSORES

A COINED atende alunos de mais de 60 países, garantindo uma grande mistura de nacionalidades. Poder interagir com
estudantes de várias partes do mundo favorece a experiência dos intercambistas e dá a chance de imergir
em diversas culturas.

COINED MISTURA DE NACIONALIDADES

%20
Others

%17
Americans

%15
Brazilians

%9
Othe

Europeans
r

%9
Deutch

%3
Asians

%2
Latinamericans

%2
Swiss

%2
Canadian

%1
French

%1
Australian

%1
Africans

%1
Belgians

%13
German

Não há limite de idade para aprender espanhol. Os cursos da COINED se adaptam a todas as idades e necessidades
do aluno.

COINED FAIXA ETÁRIA

35% ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

9% ADOLESCENTES

33% EXECUTIVOS E PROFISSIONAIS

18% ADULTOS

5% +50
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CURSOS DE
ESPANHOL
Intensivo

Desenvolva suas habilidades de comunicação em um curto espaço de tempo.

Todos os destinos, exceto: Honduras: Copan, Equador: Cuenca.

· Inclui 20/25 aulas de Espanhol em grupo.
· Argentina e Chile: 25 aulas de Espanhol em grupo.

Particular

Foco em suas necessidades e expectativas individuais.

Todos os destinos.

· De 10 a 30 aulas particulares por semana.

Super Intensivo

Alcançar um maior nível de proficiência em um curto período de  tempo.

Todos os destinos, exceto: Honduras: La Ceiba & Copan, Equador: Cuenca, Colômbia: 
Bogotá & Salamina, México: todos os destinos; Panamá: Cidade do Panamá.

· Inclui 30 aulas de Espanhol em grupo por semana.
· Argentina e Chile: 37 aulas de Espanhol em grupo.

Imersão

Aprenda espanhol interagindo de perto com a cultura local.

Todos os destinos. Lições culturais em grupo, disponíveis somente em
Costa Rica: Jaco Beach, Equador: Cuenca.

· Inclui 20 aulas de Espanhol em grupo por semana + 5 aulas particulares de espanhol
  ou 4 aulas culturais em grupo por semana, dependendo do local.
· Argentina e Chile: Inclui 25 de Espanhol em grupo por semana + 6 aulas particulared
  de Espanhol.



     Costa Rica: Tamarindo.

     Argentina: Patagonia (Puerto Madryn)

     Argentina: Bariloche, Mendoza, Chile: 
Santiago de Chile.
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E ACTIVIDADES
ESPANHOL

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
Chile: Santiago de Chile, Guatemala: Antigua, 
Peru: Cusco, Costa Rica: Manuel Antonio, San 
Jose.

ESPANHOL E SALSA

EPANHOL + WORK E TRAVEL (TRABALHO E VIAGEM)

Curso de Espanhol a sua escolha + 8
aulas de Salsa em grupo por semana

550 aulas de espanhol + colocação na área de Turismo e Hotelaria. As tarefas podem incluir recepção de hóspedes
estrangeiros em hostels ou hotéis pequenos, escolas de surfe, estações de esqui, agências de viagem, entre outros. O
programa inclui refeições e acomodação durante a estada de trabalho. Estada mínima de 1 mês e máximo de 6 meses.

ESPANHOL E TANGO
Curso de Espanhol a sua escolha + 8
aulas de Tango em grupo por semana

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.

ESPANHOL E
VOLUNTARIADO
20 a 25 aulas de Espanhol em grupo por
semana + programa de voluntariado

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Patagonia 
(Puerto Madryn), Bolivia: Sucre, Chile: Santiago 
de Chile, Costa Rica: Manuel Antonio, 
Monteverde, San Jose, Guatemala: Antigua, 
Honduras: La Ceiba, Equador: Quito. Peru: 
Cusco.

     Destinos disponíveis: Nas principais cidades turísticas do Chile – Santiago de Chile, Viña Del Mar ou Valparaíso.

ESPANHOL E SURFE
20 aulas de Espanhol em grupo + 6
aulas especiais de surfe por semana

ESPANHOL E MERGULHO
20 a 25 aulas de Espanhol em grupo
por semana + aulas de mergulho
(a duração depende do destino)

ESPANHOL E ESQUI
20 aulas de Espanhol em grupo + 2
aulas particulares de Espanhol + 2
traslados de ida e volta para o resort
de esqui por semana
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     Argentina: Córdoba.

ESPANHOL E EQUITAÇÃO
25 aulas de Espanhol em grupo + 8 aulas especiais
de equitação por semana

     Argentina: Buenos Aires.

ESPANHOL E PÓLO
25 aulas grupais de espanhol + 1 Pólo Day que inclui:
1 jogo de pólo + 1 treinamento por semana

     Argentina: Buenos Aires.

ESPANHOL E FOTOGRAFIA
25 aulas de Espanhol em grupo + 3 aulas especiais
de fotografia por semana (duração mínima de
4 semanas)

     Argentina: Buenos Aires.

ESPANHOL E CULINÁRIA
25 aulas de Espanhol em grupo + 1 aula especial de
culinária + 1 atividade gastronômica por semana
(duração mínima de 4 semanas)

     Argentina: Buenos Aires, Cordoba.

ESPANHOL E TÊNIS
25 aulas de Espanhol em grupo + 8 aulas especiais
de tênis por semana      Argentina: Buenos Aires, Cordoba.

ESPANHOL E FUTEBOL
25 aulas grupais de espanhol + atividades semanais

ESPANHOL 
& ATIVIDADES
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     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Chile: Santiago de Chile, 
Peru: Cusco, Costa Rica: Manuel Antonio, San Jose, Guatemala: 
Antigua

ESPANHOL PARA CERTIFICADO DELE
Y SIELE
220 aulas de Espanhol em grupo ou 25 aulas de espanhol
em grupo + 8 aulas particulares de espanhol por semana      Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Chile: Santiago de Chile, 

Peru: Cusco, Costa Rica: San Jose, Manuel Antonio, Guatemala: 
Antigua

ESPANHOL E MEDICINA
20 aulas de Espanhol em grupo + 8 aulas de terminologia
médica por semana

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Chile: Santiago de Chile, 
Costa Rica: San Jose

ESPANHOL E ESTÁGIO
20 aulas de Espanhol em grupo por semana + programa
de estágio à sua escolha

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Chile: Santiago de Chile, 
Peru: Cusco, Costa Rica: Manuel Antonio, San Jose, Guatemala: 
Antigua

ESPANHOL E NEGÓCIOS
20 aulas de Espanhol em grupo + 8 aulas em grupo de
terminologia de negócios por semana

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Chile: Santiago de Chile, Peru: Cusco, 
Costa Rica: Manuel Antonio, San Jose, 
Guatemala: Antigua

ESPANHOL E CULTURA
20 aulas de Espanhol em grupo + 8
aulas culturais em grupo por semana

     Argentina: Córdoba, Costa Rica: San 
Jose, Guatemala: Antigua, Peru: Cusco

PROGRAMA DE SAÚDE
20 aulas de Espanhol em grupo
+ 4 aulas particulares de espanhol
+ 6 a 8 horas de observação médica
por semana

     Argentina: Buenos Aires, Córdoba.

PROGRAMA SÊNIOR
Idade: Idade mínima preferível 50 
anos
20 aulas de espanhol em grupo + 5
atividades culturais adaptadas em
grupo por semana + Acomodação
exclusiva (banheiro individual)

ESPANHOL PARA
PROFISSIONAIS



11

ESPANHOL
PARA GRUPOS
Programas em grupo

O programa está destinado a grupos de mais de 10 estudantes com um 
mesmo nível de espanhol que planejem a viagem juntos. A cada 10 estudantes 
confirmados, o grupo ganha 1 programa grátis (líder).

Combine aprendizado de idioma com atividades de lazer, curso de interesse
específico, passeios, programas culturais e muita diversão! Aprimore o domínio 
da língua e vivencie a cultural local morando com uma família anfitriã.

· Personalize o curso e os serviços conforme as necessidades, objetivos e os
  interesses de um grupo.
· Combine aulas de espanhol com atividades sociais e culturais, passeios, ou
  apenas com um programa divertido!

Programas elaborados em parceria com a universidade UPC de Córdoba, 
Argentina.

O programa inclui:
Curso de espanhol (10 a 20 aulas por semana) + curso profissoinalizante (6 a 10 
aulas por semana) em diversas áreas, tais como arte e cultura, música, design, 
negócios, turismo, entre outras. A data de início e duração são flexíveis.

Cursos Pro�ssionalizantes

Teen & Junior

Customizado
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PROGRAMAS
UNIVERSITÁRIOS

Os grupos terão a chance de aprender sobre os processos de diferentes organizações e universidades da 
América Latina segundo o campo de estudo preferido. Os campos principais são: Meio Ambiente, Arquitetura, 
Indústria, Educação, Gastronomia, Negócios, entre outros.

Exemplo: Tour de estudos no Chile – Empreendedores/Acordos de livre comércio/ Comércio transandino.

Atividades específicas + passeios + conferências + transfer + acomodação + líder local
Exemplos de passeios: visita a organizações governamentais, empresas relacionadas com as áreas de interesse 
do grupo e Câmara de Comércio. Conferências sobre: acordos de livre comércio / Prochile.

PROGRAMAS GRUPAIS

Apoio e assessoramento para vestibular em universidades da Argentina.
Carreiras: Medicina, Advocacia, Arquitetura, Gastronomia, Negócios, muito mais!

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA VESTIBULAR

As experiências no exterior agregam valor ao currículo e ajudam a adquirir créditos para completar o curso de 
formatura. Pode conferir com sua Universidade se o programa escolhido cumpre com os requisitos para fazer 
parte do programa de formatura.

CRÉDITOS ACADÊMICOS



COINED
Trabalhamos em todos os detalhes para criar uma experiência agradável e original para você.
Nossa equipe do profissionais qualificados irá fornecer todo o apoio necessário para que sua estadia 
seja única e confortável.
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As aulas começam todas as semanas de segunda a 
sexta-feira no horário das 9 h ás 13 h e das 14 h ás
18h (Segundo o tipo de curso escolhido)

Aulas de Espanhol

Pode ser feito dentro oufora da com seus colegas de 
classe. Aproveite para experimentar a cozinha local!

Almoço

Jantar
Experimente a cozinha local!

Participe das atividades organizadas pela escola, tais 
como aulas de dança: tango e ritmos latinos, tarde de 
filmes latino americanos, visita ao museu, visita ao 
mercado de antiguidades, campeonato de
futebol, passeio pela cidade, entre outras.

Atividades COINED

Inúmeras opções para aproveitar ao máximo a cidade: 
Teatro, show de tango, espetáculos de salsa ou folclore, 
bares e discotecas, karaokê, degustação de vinhos, 
aulas de culinária e muito mais!

Animada vida noturna

Um dia na COINED

Primeiro dia na COINED

O programa já começou! Não perca tempo e reserve 
com antecedência o serviço de transfer desde o 
aeroporto (opcional).

Boas vindas

Chegada

Vamos estudar! Apresentação na escola para realizar o 
teste que irá avaliar o nível de conhecimento de 
espanhol. Início do curso de acordo o nível alcançado.

Almoço de boas-vindas junto com colegas e profes-
sores e passeio pelas principais atrações da cidade 
(Citywalk).

Almoço e Citywalk (passeio pela cidade)

Chegada na casa da família anfitriã ou na residência
estudantil de acordo com o tipo de acomodação 
escolhido.

Acomodação



SEMANA EM COINED
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Vivencie uma experiência mais interessante participando das atividades semanais organizadas pela escola 
COINED. A escola oferece inúmeras opções de passeios durante a semana para que o estudante possa aprove-
itar ao máximo da cidade, fazer amizade com locais e estudantes de vários países do mundo, e aprimorar o seu 
espanhol em situações reais do dia a dia.

Transfer
Transfer do aeroporto na chegada

Almoço de boas vindas
Experimente a cozinha local!

Dia de excursão
Crie sua própria aventura!

Caminhada pela cidade
Passeio pelas principais atrações
da cidade

Vida Noturna
Teatro, tango show, karaokê,
degustação de vinhos, e mais!

Sábado á Noite
Festa à fantasia, bares, boliche,
danceteria de Salsa
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INTERCAMBIO

Aproveite ao máximo suas férias esco-
lares enquanto aprende a vida espanhola 
e a cultura latinoamericana por meio de 
um completo, seguro e bem estruturado 
programa.

Escolha sua atividade favorita e combine 
isso com estudos e visitas a novos 
lugares, e faça amigos vindos de outros 
países.
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     Argentina: Córdoba, Costa Rica: San Jose, Manuel Antonio, Monteverde, Flamingo Beach, Heredia, Equador: Quito, 
Panama: Panama City, México: Playa del Carmen.

     Argentina

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

    Estude em uma escola de um país latino americano, compartilhe seu tempo com pais e irmãos hospitaleiros e
    faça amizades para toda a vida com outros estudantes estrangeiros
    Duração flexível: 3, 5 e 12 meses, várias datas de início
    Inclui: Colocação em uma escola de ensino médio local, semana de imersão, acomodação em casa de família, 
    pensão completa e translados

14 - 17

     Argentina

JUNIOR PROGRAM

    Estude espanhol em um programa especialmente projetado para alunos jovens, divirta-se e volte para casa
    falando espanhol
    20 aulas de espanhol por semana + atividades diárias que estimulam o conhecimento e a imersão em espanhol
    Inclui: Acomodação em casa de família, pensão completa, translados e tutoria 24 horas
    Início toda segunda-feira do mês

12 - 17

ACAMPAMENTOS DE FÉRIAS

    Aproveite o dia, aprimore seu conhecimento em espanhol e compartilhe suas atividades favoritas com um
    grupo estrangeiro
    15-25 aulas de espanhol por semana + mergulho, surfe, futebol, salsa, voluntariado, viagem, oficinas culturais e
    passeios
    Várias datas de início durante o ano

Age 13 - 18

      Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Patagônia (Puerto Madryn), Mendoza, Ushuaia, Chile: Santiago de 
Chile, Panama: Panama City.

ESPANHOL PARA +16

    Melhor opção de curso de espanhol para alunos com mais de 16 anos
    20 aulas de espanhol por semana + atividades sociais e culturais organizadas pela escola
    Data de início flexível em qualquer segunda-feira do ano e tempo de duração do curso que se adapta a seus
   planos de viagem
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NO EXTERIOR
O voluntariado é uma oportunidade excepcional para a prática do bem e da 
solidariedade.

Dependendo do projeto ou do país escolhido, o voluntário trabalhará em atividades 
sociais ou com animais junto ao pessoal da organização. Além de contribuir com o 
desenvolvimento da comunidade visitada, voltará para casa com uma bagagem de 
vida e profissional muito valiosa.



A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o
cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e equitação, buscando o
desenvolvimento biopsicossocial de crianças com 
deficiências e/ou necessidades especiais. É uma
oportunidade excelente para quem ama os cavalos e
desejase inserir no estudo desse método terapêutico.

A missão da organização localizada em Santiago do
Chile é promover os direitos humanos por meio da
prestação de serviço educacional, de saúde e de
assistência social com ações específicas às pessoas
com transtorno do espectro autista. O trabalho 
voluntário é uma das peças mais importantes que faz
a engrenagem da ação social acontecer. Seja parte 
desse projeto!
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Córdoba, Argentina

PROJETO DE
SERVIÇOS SOCIAIS

Trabalho voluntário de cuidados a criança

A casa oferece refeições diárias para cerca de 150 
crianças. Além de ajudar nas refeições, o voluntário
elabora atividades para o desenvolvimento cognitivo,
social e emocional das crianças, tais como aulas de 
inglês, apoio escolar, jogos e brincadeiras,entre outros. 
Ajude a mudar a vida das crianças!

Córdoba, Argentina

Trabalho voluntário com Equoterapia

Santiago de Chile, Chile

Trabalho voluntário de assistência às pessoas
com autismo

Cuzco, Peru

Trabalho voluntário de assistência em Centro
de Saúde

Trabalhe em prol da sociedade peruana fazendo parte
desse projeto que facilita assistência médica às pessoas 
com necessidades especiais. Ajude a melhorar a vida 
das pessoas e ganhe experiência na área de saúde. 
Faça a diferença!



Faça parte de uma equipe que se dedica a proteção e
conservação das tartarugas marinhas. O principal
objetivo desse projeto é a conservação da vida marinha 
na região, principalmente das espécies de tartarugas, tais 
como tartaruga de pente e tartaruga verde. Entretanto, 
durante o programa o voluntário também terá contato 
com a fauna da região e aprenderá sobre o funciona-
mento do ecossistema.
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Quelonios, Costa Rica

Trabalho voluntário com tartarugas marinhas

O Centro de Resgate foi criado com a intenção de cuidar 
dos animais que estão feridos ou que foram recente-
mente libertados de cativeiros para que possam se 
recuperar e ter mais qualidade de vida. Os voluntários 
terão a oportunidade de cuidar desses animais frágeis,
dando-lhes todo o cuidado necessário para que possam 
voltar ao seu habitat.

Peten, Guatemala

Trabalho voluntário em Centro de Recuperação
de Animais

A educação é uma ferramenta importante para gerar
qualidade de vida e melhores oportunidades no
futuro. Os voluntários irão ensinar inglês numa casa
abrigo para mulheres, mas a tarefa mais importante
será criar laços que as ajudem a recuperar a confiança
em si mesmas.

Buenos Aires, Argentina

Trabalho voluntário de ensino de inglês

Buenos Aires, Argentina

Trabalho voluntário em defesa dos direitos
humanos

O objetivo do programa é trabalhar em prol da defesa
dos direitos humanos por meio do desenvolvimento
da consciência social sobre assuntos, tais como 
violência de gênero, discriminação, prevenção e
assistência à saúde, educação equitativa, entre outros.

PROJETOS DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE



Cercado pelas praias Las Canteras e El Doradillo, o obser-
vatório desenvolve atividades focalizadas na preservação da 
vida marinha e do ecossistema. O voluntário não irá 
contribuir somente com a conservação desses animais, mas 
também irá contribuir para o desenvolvimento do turismo 
sustentável na costa de Puerto Madryn.
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Puerto Madryn, Patagônia

Trabalho voluntário em Observatório da baleia
Franca Austral

Trabalho voluntário no Parque Nacional Marino
Ballena

O parque nacional foi fundado após a chegada das baleias 
jubarte, grandes mamíferos marinhos que precisam ser 
protegidos contra as ameaças naturais e antropogênicas. A 
missão do voluntário é contribuir com a conservação do 
habitat e com o desenvolvimento da consciência ecológica 
local.

Costa Rica

Trabalho voluntário no Centro de Recuperação de Animais foi 
criado com a intenção de cuidar dos animais abandonados 
ou que sofreram algum tipo de maltrato físico. O voluntário 
auxiliará os animaisdando-lhes refúgio, tratamento no 
hospital e encaminhamento a um novo lar. Além disso, irão
contribuir no desenvolvimento do respeito à vida e direito 
dos animais incentivando o seu cuidado responsável pelo 
cuidado dos mesmos.

Cordoba, Argentina

Trabalho voluntário em Centro de Resgate de
Animais
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OUTROS
TRABALHOS!
São diversos os projetos disponíveis. Escolha o que mais combina
com o seu perfil e contribua para um mundo melhor!

    Descubra uma nova cultura e faça parte de uma comunidade
    global.
    Contribua para um mundo melhor.
    Aprimore seu espanhol por meio do contato com locais.
    Faça amizade com voluntários de diversos países do mundo.
    Inspire-se por meio da descoberta de outros modos de viver.
    Duração flexível em qualquer lugar de 2 semanas a 12 meses

DESTAQUES

Assistência pré-embarque
Transfer do aeroporto na chegada
Acomodações seguras e básicas
Orientação local
Treinamento apropriado
Todo material necessário para o projeto
Acesso às atividades recreativas da escola
Certificado
Telefone de emergência 24h
Equipe especializada da COINED

SERVIÇOS INCLUSOS

    Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Patagônia (Puerto Madryn)
    Bolivia: Sucre
    Ecuador: Quito
    Chile: Santiago de Chile 
    Guatemala: Antigua, Hawaii, Peten
    Honduras: La Ceiba
    Costa Rica: San José, Matapalo, Buena Vista, Tortuguero,
   Manuel Antonio, Marino Ballena, Montezuma
    Peru: Cusco
    Panama: Bocas del Toro
    Uruguay: Montevideou

DESTINOS



DE ESTÁGIO
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Um estágio no exterior é a melhor escolha para aplicar os conteúdos aprendidos na 
sala de aula em situações reais do dia a dia, aprimorar sua experiência de trabalho e 
fazer contato com pessoas de todo o mundo. Escolha entre os estágios padroês ou 
personalize sua experiência optando por um serviço de estágio customizado.

Uma experiência de trabalho no exterior no seu currículo será um grande
diferencial na hora de ingressar no mercado de trabalho.



Faça parte de uma empresa de nível superior e 
colabore com a equipe responsável pela gestão de 
negócios e logística. Como parte da experiência,
aprenderá sobre o processo de documentação no 
fornecimento de serviços e exportação e importação
de produtos, atendendo também às necessidades dos 
clientes.
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Santiago de Chile, Chile

Nossos estágios mais escolhidos:

Durante o programa, o estagiário irá colaborar com 
trâmites administrativos na área de direito público,
também irá auxiliar na preparação de documentação. 
O estagiário aprenderá sobre o sistema legal da Costa 
Rica e assuntos legais entre indivíduos e o Estado.

San Jose, Costa Rica

Estágio em Direito

Colabore na área administrativa de uma ONG (Organi-
zação Não Governamental) comprometida com
o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas, 
informes técnicos sobre questões de lei ambiental, 
treinamento em recursos humanos, entre outros. 
Trabalhar junto a uma equipe qualificada o ajudará a 
desenvolver habilidades profissionais, além de 
enriquecer o seu currículo.

Buenos Aires, Argentina

Estágio em Ciências Políticas

O programa dará a chance de desenvolver o 
treinamento na sua área de formação. O estagiário
ganhará experiência prática em relação aos cuidados 
de saúde e estética. As colocações são feitas em
empresas de diferentes segmentos, tais como hotéis e 
resorts spa, centro de estética e consultórios
médicos de alto nível.

Córdoba, Argentina

Estágio em Saúde & Estética
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Colabore na área de comunicação e marketing de um 
'escritório boutique' com profissionais qualificados. Durante o 
estágio irão aprender sobre tendências de mercado e 
categorização, desenvolvimento de redes sociais para
empresas, tais como Facebook, Twinter e Instagram, também 
irão colaborar com a tradução de documentos e organização 
de eventos e campanhas publicitárias. Aperfeiçoe o seu 
espanhol enquanto desenvolve suas habilidades
profissionais.

Córdoba, Argentina

Estágio em Marketing

O programa está folizacado na próxima geração de profes-
sores. Durante o programa, o estagiário não irá ensinar 
somente conteúdos acadêmicos para os alunos de uma 
classe, mas também irá compartilhar com eles vivências de 
seu país e cultura. Os professores-mentores das instituições o 
guiaram na organização de aulas e documentação. Ganhe 
experiência na sua área de ação e enriqueça o seu currículo.

San Jose, Cost Rica

Estágio em Ensino Médio

Durante o estágio de moda, o estagiário colaborará no 
desenvolvimento de produções de moda, fará contatos com 
fotógrafos e modelos, e cuidará da estética do vestuário.
Além disso, participará nas apresentações de passarela e nas 
pesquisas de tendências de mercado.

Córdoba, Argentina

Estágio em Produção de Moda



Crescimento pessoal e profissional
Imersão numa cultura diferente
Possibilidade de conhecer o funcionamento interno de 
uma organização
Possibilidade de praticar o espanhol em um ambiente 
profissional
Possibilidade de ampliar sua rede de relacionamento 
profissional
Plano de treinamento e acompanhamento, onde você 
vai aplicar as competências acadêmicas no seu 
programa de estágio.
Começo flexível e duração de 2 a 12 meses.

Argentina: Buenos Aires, Córdoba  |  Chile: Santiago de Chile  |  Costa Rica: San Jose
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O estagiário irá trabalhar nas áreas de Alimentos e 
Bebidas, Gastronomia, Recepção, Recreação, Lazer e
Eventos, entre outras opções. O programa propõe uma 
experiência de trabalho no exterior para desenvolvimento 
pessoal e enriquecimento do currículo.

Santiago de Chile, Chile

Estágio em Turismo e Hotelaria

A gastronomia é uma atividade interdisciplinar que mistura 
estudo, pesquisa, experimentação e muita prática. O 
estagiário desenvolverá habilidades profissionais e 
aprenderá, com especialistas qualificados, tudo em relação 
à indústria de gastronomia e à culinária local como criar 
receitas, avaliar necessidades alimentícias, comprar 
material, planejar eventos, entre outras tarefas.

Buenos Aires, Argentina

Estágio em Gastronomia

DESTAQUES SERVIÇOS INCLUSOS

Orientação e assistência pelo aplicativo;
Alocação do estágio;
Pacote de boas vindas;
Workshop intercultural;
Acompanhamento no primeiro dia de trabalho;
Passeios semanais e calendário de atividades 
recreativas;
Certificado de estágio;
Mentor permanente;
Telefone de emergência 24h

OUTROS
 ESTÁGIOS
Consulte sobre outras opções de estágio no exterior de acordo com seu perfil.

DESTINOS



(TRABALHO E VIAGEM)
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Com vontade de viajar ao exterior? Está a procura de uma opção de baixo orçamento? 
Está precisando sair da rotina? Está pronto para abraçar novas aventuras? Faça um 
Work and Travel no Chile! Com nosso programa de W&T é possível garantir uma 
colocação de trabalho temporário no Chile. As vagas disponíveis são nas seguintes 
áreas:

Nas principais cidades turísticas no Chile: Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaíso

DESTINOS

Hostels & Hotéis
pequenos

Escolas
de Surfe

Restaurantes Agências
de turismo

Estações
de esqui
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NO EXTERIOR
ACOMODAÇÃO
Escolha uma opção de acomodação segura e confortável que o fará se sentir em 
casa desde o primeiro dia. Aproveite a localização próxima à sua escola e a locais 
importantes.

   

CASAS DE FAMÍLIA
Compartilhe sua experiência com uma família anfitriã. 
Aprofunde-se completamente na cultura.

RESIDÊNCIAS E ALBERGUES
Compartilhe sua experiência com outros alunos. 
Aprenda sobre os modos de vida de outros países.

APARTAMENTOS PRIVADOS
   
   

Curta a sua privacidade.
Organize seu espaço e seu horário pessoal.

PREMIUM
   
   

Torne sua estadia o mais confortável posível.
Aproveite sua casa modernizada.
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EM DESTAQUE

Ambiente protegido e seguro
Segurança

Verificações regulares para maior conforto
Quality guarenteed

Internet sem fio ilimitada
Internet/Wi-Fi

Distância máxima de 40 minutos da escola
Distância

Os melhores pratos locais
Refeições

Instalações modernas para descansar
Conforto

Serviço pré-pago disponível 24 horas
Telefone

Higiene e limpeza regular
Limpeza

Incluídas em nosso serviço
Roupas de cama e toalhas

DESTINOS

Colômbia: Bogota
Cuba: Havana
República Dominicana: Santo Domingo, Sosua 
Venezuela: Merida

Todos os destinos exceto:
Casas de família:

Argentina: Buenos Aires, Cordoba, Patagonia 
(Puerto Madryn)
Cuba: Havana
Chile: Santiago de Chile
Uruguai: Montevideou
Bolivia: Sucre,
Peru: Cusco
Ecuador: Quito,
República Dominicana: Santo Domingo, Sosua, 
Tamarindo
Guatemala: Antigua

Residências e albergues:

Argentina: Buenos Aires, Córdoba
Chile: Santiago de Chile
Costa Rica: Manuel Antonio, San Jose
Colômbia: Bogota

Apartamentos privados:

Argentina: Buenos Aires.
Premium:
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NOSSOS DESTINOS

América Latina tem uma ampla variedade de cultura para oferecer. Cada uma
das escolas ou organizações para estágios ou trabalho voluntário estão localizados
em lugares bonitos e surpreendentes, perto dos mais importantes marcos
históricos, culturais e turísticos do mundo.

Encontre o seu lugar perfeito!

 A AMÉRICA LATINA
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CIDADE VIBRANTE

Cuenca (Ecuador)

Panamá City (Panama)

México City (Mexico)

Guadalajara (Mexico)

Bogota (Colômbia)

Córdoba (Argentina)

Buenos Aires (Argentina)

Montevideou (Uruguay)

Santiago de Chile (Chile)

SONHO DO CARIBE

Playa del Carmen (México)

La Havana (Cuba)

Sosua (Rep. Dominicana)

Santo Domingo (Rep. Dominicana)

Cartagena (Colômbia)

NATUREZA E
AVENTURA

Patagônia (Puerto Madryn)

San Jose (Costa Rica)

Tamarindo (Costa Rica)

Manuel Antonio (Costa Rica)

Monteverde (Costa Rica)

Jaco Beach (Costa Rica)

Flamingo Beach (Costa Rica)

La Ceiba (Honduras)

Santiago de Chile (Chile)

Bariloche (Argentina)

Ushuaia (Argentina)

Mendoza (Argentina)

Córdoba (Argentina)

Cuzco (Peru)

Quito (Equador)

CULTURA E HISTÓRIA

Antigua (Guantemala)

Copan (Honduras)

Santiago de Chile (Chile)

Merida (México)

Oaxaca (México)

Córdoba (Argentina)

Buenos Aires (Argentina)

Cuzco (Peru)

Sucre (Bolivia)
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BUENOS
AIRES

O MISTICISMO DO TANGO

Descubra o local de origem do Tango e a capital mundial dessa dança apaixonante.
Atualmente, esta metrópole é uma das cidades mais diversificadas da América Latina e 
conquistará seu coração quando você descobrir a tradicional La Boca, a bôemia de San 
Telmo, a modernidade de Palermo, a cultural Recoleta e os renovados distritos de 
Puerto Madero.
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SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

Maravilhe-se com a beleza de um dos melhores teatros do mundo, o Teatro Colón.

Caminhe por Puerto Madero e experimente o melhor bife em um dos muitos
restaurantes da zona.

Rio Tigre para um fim de semana curtindo a natureza.

Entregue-se à cultura visitando museus, galerias de arte e monumentos ao redor da
Plaza Francia.

Aproveite o “Chocolate con Churros” no Café Tortoni como um verdadeiro argentino.

Pegue a balsa para visitar o Uruguai num estalar de dedos.

Passe o dia fazendo compras na calle Florida.

Capital da
Cidade

Aeroporto Metrô Ônibus

Monumentos Vida NoturnaComprasNegócios



ESCOLA
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•  Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Residências e Albergues
• Apartamentos Privados
• Casas de Família
• Premium

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Tango
• Espanhol e Salsa
•  Espanhol e Voluntariado
• Espanhol e Futebol
• Espanhol e Tênis
• Espanhol e Culinária
• Espanhol e Fotografia

Espanhol e Atividades

•  Espanhol e Negócios
• Espanhol e Cultura
• Espanhol para certificado DELE e SIELE
•  Espanhol para Professores
• Espanhol e Estágio

Espanhol para Pro�ssionais

•  Espanhol para Juniores
• Espanhol para Seniores

Programa para todas as Idades

Programas de Grupo

Acomodação
•  Espanhol para +16

Programas para Estudantes

•  Negócios
• Creatividade
• Saúde
•  TI
•  Direito
• Tuismo e Hotelaria
• Educação
• Traduçao

Estágio

•  Assistência (crianças / idosos / 
deficientes)
•  Educação
• Trabalho Comunitário

Voluntariado

Edi�cio Kavanagh

Puerto Madero

Calle Florida

Estación de Tren - Retiro
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Localização
Central

Sala de
Convivencia

Telefone de
Emergéncia

Mentores Sala de
Professores

Cozinha
Equipada

Cafeteria

Pacote de
Boas Vindas

Actividades
Organizadas

Area de livre
circulação de Ar

Salas
Espaçosas

Internet Sala de
Multimidia
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CÓRDOBA
ATRATIVO PARA ALUNOS

Sinta o espírito de juventude desta cidade estudantil onde foi fundada a primeira
universidade da argentina e que hoje atrai milhares de estudantes nacionais e 
estrangeiros para morar, estudar e brincar. Aproveite este lindo local e não deixe de 
conhecer a região serrana, caracterizada por enormes montanhas cortadas por rios e 
riachos.
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SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

Volte aos tempos coloniais caminhando ao longo da Manzana Jesuitica.

Compartilhe o “mate”, uma bebida local, com todos os seus amigos no Paseo del Buen 
Pastor.

Compre lindas e memoráveis lembranças na feira local em Barrio Güemes.

Passeie ao longo da “La Cañada”, a rua mais verde da cidade

Participe de uma “milonga” de tango em um dos muitos bares.

Para se exercitar, faça caminhadas pelas serras de Córdoba.

Metrópole Montanhas

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus

Monumentos Vida NoturnaComprasNegócios



ESCOLA
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•  Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Residências e Albergues
• Apartamentos Privados
• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Tango
• Espanhol e Salsa
•  Espanhol e Voluntariado
• Espanhol e Futebol
• Espanhol e Tênis
• Espanhol e Passeio a Cavalo

EspAnhol e Atividades

•  Espanhol e Negócios
• Espanhol e Cultura
• Espanhol e Medicina
• Espanhol para certificado DELE e SIELE
•  Espanhol para Professores
• Espanhol e Estágio
• Programa de Saúde

Espanhol para Pro�ssionais

•  Espanhol para Juniores
• Espanhol para Seniores

Programa para todas as Idades

Programas de Grupo

Acomodação

•  Ensino Médio
• Acampamentos de Férias
• Espanhol para +16

Programas para Estudantes

•  Negócios
• Creatividade
• Tuismo e Hotelaria
• Educação e Treinamento

Estágio

•  Assistência (crianças / idosos /
deficientes)
•  Educação
• Trabalho Comunitário
• Natureza
• Reparos e Renovações

Voluntariado

Patio Olmos Shopping

Palacio De Justicia

Manzana Jesuitica

Catedral
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Localização
Central

Sala de
Convivencia

Telefone de
Emergéncia

Mentores Sala de
Professores

Cozinha
Equipada

Cafeteria

Pacote de
Boas Vindas

Actividades
Organizadas

Area de livre
circulação de Ar

Salas
Espaçosas

Internet Sala de
Multimidia



•  Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Residências e Albergues
• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Mergulho
• Espanhol e Voluntariado

EspAnhol e Atividades

Espanhol para Pro�ssionais

Programas de Grupo

Acomodação

•  Espanhol para +16

Programas para Estudantes

•  Natureza

Voluntariado
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PATAGÔNIA,
PUERTO MADRYN

Praia

HABITAT DAS BALEIAS

Aproveite o local de praia deste porto protegido que fica voltado para o Golfo Nuevo.
Veja as majestosas baleias que se aproximam da costa entre junho e dezembro, sem nem mesmo 
fazer um passeio. Experimente os empolgantes esportes aquáticos: mergulho, kiteboarding, 
windsurfing. Observe a rica vida selvagem.

SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

    Visite a Península de Valdés e observe uma grande 
variedad ede pinguins, leões-marinhos e elefan-
tes-marinhos.
    Aproveite a oportunidade única de mergulhar com 
leões-marinhos.
    Observe as baleias das margens do Golfo Nuevo 
(entre Outubor e Dezembro).
    Faça um passeio de bicicleta até a Reserva      
Provincial Punat Loma e observe os pássaros.
    Admire o trabalho de artistas locais no Museu de 
Arte Moderna.
    Não perca o tradicional passeio na beira do lago.
 

Metrópole Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCompras
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BARILOCHE
SUÍÇA LATINA - AMERICANA

Descubra o espetacular ambiente natural desta prazerosa cidade que fica nas encostas
do lago Nahuel Huapi, no Alto dos Andes. Aproveite as atividades recreativas ao ar livre,
cercadas por montanhas cobertas de neve, geleiras, bosques e lagos cristalinos.

SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

    Aventure-se de bicicleta ou a pé pelo “Circuito Chico”, 
um tradicional passeio beira-lago.
    Descubra o Museu da Patagônia no Centro Cívico e 
aprenda sobre a história e o meio ambiente da região.
    No inverno, aproveite para se aquecer com um 
chocolate quente em alguma das muitas cafeterias 
apreciando ao mesmo tempo a paisagem e a neve.
    Desfrute de um dia de sol com amigos no Lago 
Nahuel Huapi.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Esqui

Espanhol e Atividades

Programas de Grupo

Acomodação

•  Espanhol para +16

Programas para Estudantes

MetrópoleMontanhas Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasPraia
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USHUAIA
O FIM DO MUNDO

Encontre-se na cidade mais meridional do mundo. Curta a junção do oceano, da 
floresta e das montanhas, com seus vales, lagos e fauna local. Experimente as “noites 
brancas” de dezembro e janeiro e celebre “o festival da noite mais longa do mundo” 
em junho.

SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

    Viaje no Trem do Fim do Mundo e admire as paisagens
austrais.
    Visite a Reserva Luis Martial e aprecie a impressionante 
Geleira Martial.
    Navegue até a Ilha dos Lobos e observe os leões-marinhos e 
uma variedade de espécies de aves marinhas.
    Passeie pelos encantadores jardins da Casa de Governo e 
vitise o Museu do Fim do Mundo.
    Experimente uma variada seleção de frutos do mar 
recém-pescados.
    Esquie a vontade pelo Cerro Castor, um dos melhores resort 
de esqui da Argentina.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

 •  Espanhol para +16

Programas para Estudantes

MetrópoleMontanhas Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasPraia
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MENDOZA
VINHO E AVENTURA

Cerque-se da perfeita combinação de vida urbana, ecológica e natural. Ande de bicicle-
ta pelas mais famosas vinícolas do mundo, deguste os melhores vinhos e experimente
esportes radicais: rafting, caiaque e escalada. Visite o parque do monte Aconcagua e
maravilhe-se na imensidão da segunda montanha mais alta do mundo.

SOBRE A CIDADE

Negócio

• Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

•  Espanhol e Tango
• Espanhol e Esqui
• Espanhol e Salsa

Espanhol e Atividades

Programas de Grupo

Acomodação

•  Espanhol para +16

Programas para Estudantes

Não pode faltar

    Alugue uma bicicleta, visite pitorescas vinícolas e 
prove vinhos de qualidade mundial.
    Desfrute de um dia de sol na “Finca El Origen” e 
experimente o típico churrasco argentino, conhecido 
por ser o melhor churracso do mundo.
    Volte no tempo passeando pelo Parque San Martin 
no centro histórico e aprenda sobre a fundação da 
cidade.
    Aventure-se escalando o Vulcão Tupungato, a 
montanha mais alta dos Andes ao sul do Aconcágua.
    Aproveite para esquiar em Leñas, Mendoza.

MetrópoleMontanhas Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCompras
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SANTIAGO
DE CHILE

ENTRE MONTANHAS E O MAR

Encontre-se no centro desta metrópole de 5 milhões de pessoas que é cultural e
moderna, bem como segura e fácil de se percorrer. Escolha o que mais lhe interessa
entre a abundante oferta de arte, cultura, esporte e entretenimento. Aproveite o
excelente local. Você chega à praia ou às montanhas em menos de uma hora.
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SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

Pare para descansar em Plaza de Armas, contemple a arquiteutra e observe as pessoas.

Aproveite as espetaculares vistas panorâmicas da cidade e dos Andes do topo de Cerro 
San Cristóbal.

Aprenda sobre a história sul-americana visitando o Museu de Arte Pré-Colombina.

Desfrute de uma escapada da cidade, como um verdadeiro Santiguino em Parque Forestal.

Socialize-se no Patio Bellavista, o bairro chique da cidade.

Aprenda sobre o escritor mais famoso do país, Pablo Neruda, visitado sua casa.

MetrôMontanhas

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

AeroportoÔnibus

Vida NoturnaCompras

Capital da
Cidade

Monumentos Negócios



45

ESCOLA

•  Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Residências e Albergues
• Apartamentos Privados
• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Salsa
•  Espanhol e Voluntariado
• Espanhol e Esqui

Espanhol e Atividades

•  Espanhol e Negócios
• Espanhol e Cultura
• Espanhol e Medicina
• Espanhol para certificado DELE e SIELE
•  Espanhol e Professores
• Espanhol e Estágio

Espanhol para Pro�ssionais

•  Espanhol para Juniores
• Espanhol para Seniores

Programa para todas as Idades

Work & Travel

Acomodação•  Espanhol para +16

Programas para Estudantes

•  Negócios
• Creatividade
• Tuismo e Hotelaria
• Educação e Treinamento

Estágio

•  Assistência (crianças / idosos / deficientes)
•  Educação
• Trabalho Comunitário
• Reparos e Renovações

Voluntariado

Programas de Grupo

Universidad de Chile

Palacio de la Moneda

Cerro Santa Lucia
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Localização
Central

Sala de
Convivencia

Telefone de
Emergéncia

Mentores Sala de
Professores

Cozinha
Equipada

Cafeteria

Pacote de
Boas Vindas

Actividades
Organizadas

Area de livre
circulação de Ar

Salas
Espaçosas

Internet Sala de
Multimidia
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MONTEVIDÉU
A PÉROLA PERDIDA

Respire a combinação da atmosfera cosmopolita e relaxante desta capital de frente 
para o mar que é uma das cidades mais bonitas da América Latina. Aproveite as 
frequentes apresentações de arte, que variam de música, dança e teatro, vá a pubs e 
bares que cercam a praça principal e ande de bicicleta ao longo da linha costeira com 
22,5 Km de extensão.

SOBRE A CIDADE

•  Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Residências e Albergues
• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

•  Assistência (deficientes)
•  Educação
• Reparos e Renovações

Voluntariado

Programas de Grupo

Acomodação

Não pode faltar

    Caminhe pela Plaza Independência e descubra a 
beleza da anigta Cidade.
    Viva a cultura marítima enquanto caminha pelo 
típico mercdao do porto.
    Ria em uma típica Murga, uma genial mistura de 
música, dança e comédia.
    Passeie pela Ciudadela Vieja e admire a combinação 
arquitetônica
    Curta um dia relaxante em uma das nove praias da 
cidade

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasCapital da
Cidade

MonumentosNegócios Praia
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CUSCO
CAPITAL INCA SAGRADA

Aprofunde-se na diversidade da cultura peruana enquanto descobre a histórica capital
Inca. Ouça a música andina enquanto caminha pelas ruas estreitas da cidade e experi-
mente as especialidades locais da renomada cozinha mundial. E, é claro, faça um 
passeio pelo magnífico Machu Picchu.

SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

    Maravilhe-se nos detalhes dos prédios históri-
cos enquanto caminha pela Plaza de Armas
     Aprenda sobre a civilização inca enquanto 
caminha pela Rua Hatun Rumiyuq e pelas 
Paredes do Cusco
     Faça um passeio de fim de semana para 
descobrir as ruínas de Machu Picchu, uma das 
Nova Sete Maravilhas do Mundo
     Desfrute da arte local visitando o charmoso 
bairro de San Blas

•  Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

•  Espanhol e Salsa

•  Espanhol e Cultura
• Espanhol para certificado DELE e 
SIELE
•  Programa de Saúde

Espanhol e Atividades

Espanhol para Pro�ssionais

Programas de Grupo

Acomodação

•  Assistência (crianças / deficientes)

Voluntariado

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ónibus Vida NoturnaCompras MonumentosNegóciosMontanhas Metrópole



49

SUCRE
CIDADE BRANCA

Desacelere o ritmo para entrar em contato com a glória dos tempos passados enquan-
to caminha pelas ruas de pedras alinhadas com as construções pintadas de branco e
cercadas por altas montanhas. Esta é a cidade mais sofisticada da Bolívia - uma capital
constitucional com instalações modernas onde muitas pessoas ainda se vestem com
roupas tradicionais.

SOBRE A CIDADE

Não pode faltar

    Maravilhe-se com o charme arquitetônico do 
centro histórico pintado em branco, Patrimônio 
Mundial da UNESCO.
    Aprenda sobre a luta do país pela independência 
na Casa de la Libertad.
    Encante-se com a beleza das muitas igrejas, 
principalmente a Basílica de San Francisco.
     Aprofunde-se sobre o local na “Pinacoteca” da 
Catedral Metropolitana.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• espanhol e Salsa

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Assistência (crianças / idosos / 
deficientes)

Voluntariado

Programas de Grupo

Espanhol e Atividades

•  Casas de Familia

Acomodação

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasCapital da
Cidade

MonumentosNegócios Montanhas
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CUENCA
A CIDADE ONDE O TEMPO PAROU

Maravilhe-se com a beleza da linha do horizonte da cidade patrimônio da UNESCO 
formada por um número infinito de cúpulas de igrejas. Passeie pelo centro histórico, 
onde você encontrará a principal concentração de artesãos, ruas tradicionais, museus, 
igrejas e monumentos nacionais que valem a pena admirar.

SOBRE A CIDADE

Metrópole

Não pode faltar

    Caminhe à beira do rio Tomebamba que atravessa a cidade
histórica com toda a sua beleza arquitetônica.
    Visite o Museu de Culturas Aborígenes e aprenda sobre as 
civilizações pré-colombianas do Equador.
    Observe a vida urbana no Parque Calderón.
    Admire a esplêndida vista panorâmica da cidade com suas 
igrejas com torres iluminadas numa noite de feriado.
    Passe um dia se banhando nas tranquilizantes nascentes de
águas termais na cidade de Baños.

•  Imersão
• Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol 

Programas de Grupo

Acomodação

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCompras MonumentosNegócios
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QUITO
ENTRE NUVENS

Aproveite as vistas maravilhosas desta cidade considerada patrimônio mundial da
UNESCO, que fica entre montanhas, vulcões e nuvens a uma grande altitude. Explore a
cidade antiga para perceber o sentimento de cultura, a região fica cercada por igrejas,
catedrais, museus e monumentos de grande interesse.

SOBRE A CIDADE

Metrópole Metrô

Não pode faltar

    Explore a Cidade Velha para viver de perto a 
história, a clutura e as tradições equatorianas.
    Viva a diversidade da vida noturna desta cidade 
vibrante ciarda pelos estudantes. Dê uma parada 
nos tradicionais e pitoresocs mercados a céu 
aberto, onde você pode encontrar uma varieddae 
enorme de temperos, artesanatos e souvenirs.
    Suba de teleférico para ter uma vista completa 
de Quito.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Assistência (crianças / 
idosos / deficintes)
•  Educação

Voluntariado

Programas de Grupo

Acomodação
• Acampamentos de Férias

Programa para Estudantes

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasCapital da
Cidade

MonumentosMontanhas
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SAN JOSÉ
CIDADE DA ETERNA PRIMAVERA

Aproveite o clima de primavera ao longo do ano desta compacta capital do entreteni-
mento. Você nunca se sentirá entendiado com os parques, apresentações nas ruas, 
teatros, museus, e bares. Nos fins de semana, aventure-se na natureza, caminhando 
próximo a vulcões.

SOBRE A CIDADE

Negócios

• Intensivo
• Particular

• Saúde
•  Direito
• Mídia
• Relações Públicas
•  Turismo e Hotelaria
• Educação e Treinamento

Cursos Gerais de Espanhol

•  Espanhol e Salsa
•  Espanhol e Voluntariado

• Espanhol para certificado DELE e SIELE
•  Espanhol e Cultura
• Espanhol e Medicina
• Programa de Saúde

Espanhol e Atividades

Programas de Grupo

Espanhol para Pro�ssionais

Estágio

Acomodação

• Acampamentos de Férias

Programa para Estudantes

•  Residências e Albergues
• Apartamentos Privados
• Casas de Familia

Não pode faltar

    Aprenda mais sobre a cultura ancestral 
da Costa Rica visitando o Museu do Ouro 
Pré-colombiano.
    Visite o borboletário Spirogyra Butterfly 
Garden e experimente a sensação de ter 
centenas de borboletas voando ao seu 
redor.
    Passe uma relaxante tarde no Parque 
Nacional ouvindo os músicos de rua.
    Saia para comer nos restaurantes e bares 
espalhados por toda a cidade.

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasCapital da
Cidade

MonumentosÁrea de Proteção
Natural
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MONTEVERDE
MONTANHA VERDE

Descubra este refúgio ecológico, composto de dez pequenas vilas dedicadas à 
proteção da mais extensa floresta nublada da Costa Rica e à promoção da consciência 
ecológica. Aproveite muitas das estimulantes atividades na natureza.

SOBRE A CIDADE

CidadePraia

Não pode faltar

    Aventure-se nas tirolesas, circuitos 4x4 e passeios 
em barco.
    Faça Sky Walk e Sky Trek em meio à floresta em 
uma  rede de a caminhos e pontes suspensas a 39 
metros do chão.
    Viva a simplicidade da vida local e aproveite para 
conversar com os nativos.
    Passeie pelos coloridos mercados locais e experi-
mente frutas frescas da região.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Voluntariado

Espanhol e Atividades

Programas de Grupo

Acomodação

• Acampamentos de Férias

Programa para Estudantes

Ônibus Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura
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PRAIA JACO
FESTA NA PRAIA

Surfe durante o dia e vá a festas a noite neste local com praias de 3 km de extensão. 
Sinta-se o mais confortável possível com os amigáveis visitantes. Aproveite as ativi-
dades de ecoturismo, como passeios a cavalo, aruorismo e caminhada pelas selvas 
circundantes.

Cidade

SOBRE A CIDADE

Praia

Não pode faltar

    Surfe ou aprenda a surfar nas incríveis ondas do 
Pacífico.
    Passe um dia inteiro relaxando na praia e contem-
ple um inesquecível pôr do sol.
    Faça uma longa caminhada nas trilhas que beiram 
os rios dos Jardins e Cataratas Pura Vida.
    Admire a abundância da fauna e da flora local.
    Navegue pelo Rio Grande Tarcoles para ver a 
grande populaçoã de crocodilos, uma experiência 
única.

•  Intensivo
• Superintensivo
•  Imersão
• Particular • Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Surfe

Espanhol e Atividades

Programas de Grupo

Acomodação

Ônibus Esporte e
Aventura

Vida Noturna
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FLAMINGO BEACH

A COSTA DOURADA

Aproveite os quilômetros de praias de areias brancas como açúcar que reluzem no pôr 
do sol como se fossem feitas de ouro. As águas quentes e límpidas são seguras para 
nadar, surfar, mergulhar com snorkell e velejar. Para qualquer direção que você vá, 
encontrará locais maravilhosos na Costa Rica que protegem a vida selvagem e o ambi-
ente natural.

SOBRE A CIDADE

CidadePraia

Não pode faltar

    Aprenda a surfar nas melhores ondas.
    Passe um dia ensolarado navegando e desfrutan-
do da vista do convés.
    Faça mergulho livre nas águas cristalinas para 
admirar a colorida vida marinha.
    Visite os Parques Nacionais nas proximidades e 
observe a vida selvagem e a natureza da região.
    Pesque em Flamingo, uma das melhores zonas de 
pesca da Améicra Central.
    Aumente a sua adrenalina andando de Jet Ski.

•  Intensivo
• Superintensivo
•  Particular • Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol 

• Acampamentos de Férias

Programas de Grupo

Programa para Estudantes

Acomodação

Ónibus Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura



56www.intercoined.com

ANTIGUA
A HISTÓRIA VIVA

Conheça este “raro patrimônio mundial”, uma bela cidade colonial com ruas de pedras 
e construções autênticas da época. A riqueza da cultura está ligada à mistura de 
influências locais e internacionais que proporcionam uma atmosfera singular. Aprove-
ite a noite agitada, caminhe próximo de vulcões e aproveite o clima maravilhoso duran-
te todo o ano.

SOBRE A CIDADE

Montanhas

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular • Assistência (crianças / 

idosos / deficientes)
•  Educação

Cursos Gerais de Espanhol 

•  Espanhol e Salsa

•  Espanhol para certificado DELE e SIELE
•  Espanhol e Negócios
• Espanhol e Medicina
• Espanhol e Cultura
• Programa de Saúde

Espanhol e Atividades

Programas de Grupo

Espanhol para Pro�ssionais

Voluntariado

Acomodação

•  Residências e Albergues
• Casas de Familia

Não pode faltar

    Passeie pelas ruas de pedras da cidade 
Patrimônio Mundial da UNESCO.
    Descubra a dança local, o teatro e os 
filmes no El Sitio Cutulral Centre.
    Experimente as frutas frescas e exóticas 
no mercado local e aproximese da cultura 
local.
    Suba no topo da Cerra de la Cruz e 
encontre uma vista surpreendente.

Metrópole Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Ónibus Monumentos Vida NoturnaNegócios
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LA CEIBA
CAPITAL DO ECOTURISMO

Egre de Honduras que também é a “capital do ecoturismo” do país. La Ceiba oferecerá
maravilhas a serem descobertas. Passeie pelos exuberantes parques nacionais, ban-
he-se em rios cristalinos, ande de caiaque e faça rafting de correnteza ou descanse nas 
praias excelentes.

SOBRE A CIDADE

MontanhasPraia

Não pode faltar

    Caia na folia do Carnaval.
    Submerja-se no sol e no mar caribenho em alguma das 
belas praias locais.
    Conecte-se com a natureza nos parques nacionais e 
reservas naturais da região.
    Explore a floresta, passeie pelas copa das árvores, banhe-se 
nas cachoeiras e faça rafting nos rios.
    Viaje de barco à turística Roatan e às idílicas e relaxantes 
ilhas de Útila e Cayos Cochinos.

• Intensivo
• Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol 

Programas de Grupo

Acomodação

•  Assistência (crianças / idosos / 
deficientes)

Voluntariado

Metrópole Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCompras
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COPAN
O CHARME DOS MAIAS

Viaje no tempo enquanto visita as ruínas maias mais conhecidas de Honduras e encon-
tre pessoas que mantêm as tradições em seus corações. Veja um lugar com biodiversi-
dade incrível: vida selvagem, pássaros e borboletas de cores vibrantes a cachoeiras no 
meio da natureza.

SOBRE A CIDADE

MonumentsCidade

Não pode faltar

    Desvende os mistérios da civilização Maia visitando as ruínas de 
Copan.
    Passe um dia nas trilhas de El Rubi e refresque-se nas aguas 
cristalinas de sua linda cachoeira.
     Observe os mais pitorescos pássaros da América Central no 
Parque das Aves Montaña Guacamaya.
     Cavalgue até as plantações locais de cacau, café e cardamomo.

• Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida Noturna
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CIDADE DO PANAMÁ

A LIGAÇÃO ENTRE OCEANOS

Descubra o centro cultural e econômico da América Central. A cidade apresenta um 
enorme centro histórico que foi declarado patrimônio mundial da UNESCO. Aproveite 
os passeios para conhecer belas praias e a exuberância da foresta tropical e, claro, não 
se esqueça de visitar o canal mais famoso do mundo, o Canal do Panamá.

SOBRE A CIDADE

Praia Metrô Negócios

Não pode faltar

    Descubra o Canal do Panamá mundialmente famoso que 
une a praia caribenha com o Oceano Pacífico.
    Aprofunde seu conhecimento sobre o Casco Viejo, que foi
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.
    Tenha uma rápida visão do passado conforme caminha 
pelos restos do Panamá La Vieja de 500 anos.
    Observe a fauna e a flora da área protegida do Parque 
Nacional Metropolitano.
    Explore as 3 ilhas da cidade passeando na Amador 
Causeway.

• Intensivo
• Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol 

Programas de Grupo

Acomodação

•  Espanhol para +16
• Acampamentos de Férias

Programa para Estudantes

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasCapital da
Cidade

Monumentos
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CIDADE DO MÉXICO

UMA CIDADE QUE NÃO PARA

Viva a agitada vida cultural de uma das cidades mais populares do mundo também é 
um real testemunho das origens astecas e coloniais do país. Escolha o melhor dos 160 
museus, mais de 100 galerias de arte e umas 30 salas de concerto para visitar. Aprove-
ite os passeios pelos impressionantes locais astecas.

Negócios

SOBRE A CIDADE

MetrôMontanhas

Não pode faltar

    Comemore um feriado local na praça principal de Zócalo e
maravilhe-se com a bela arquitetura
    Descubra a mistura da cultura mexicana visitando a Plaza 
de las Tres Culturas
    Aprenda sobre a herança asteca no Museo Nacional de
Antropología
    Sinta o espírito do passado nas ruínas astecas do Templo 
Mayor, localizado dentro da cidade
    Faça uma curta viagem para visitar a magnífica “Cidade dos
Deuses” Teotihuacan

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Casas de Família
• Residências e Albergues

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasCapital da
Cidade

Monumentos
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PRAIA DO CARMEN

OÁSIS DE PAZ

Aproveite o local do cartão postal da Praia do Carmen com suas praias de areias bran-
cas e águas azuis e tudo mais que a cidade tem a oferecer. Embarque nessa rica aven-
tura culinária e experimente uma combinação diversificada cozinhas tradicionais, 
internacionais e de fusão cultural, incluindo os autênticos pratos maias.

SOBRE A CIDADE

Praia Cidade

Não pode faltar

    Passe um relaxante dia nas praias de areia branca e 
mergulhe nas suas refrescantes águas cristalinas.
    Faça mergulho livre ou com cilindro no Grande Recife Maia 
para ver paredes de corais e a diversidade de fauna e flora 
marinha.
    Sinta a energia das ruinas Maias em Cobá, Chichén Itzá e 
Tulum e aprenda sobre as antigas civilizações da região.
    Deleite-se com as lojas, bares e restaurantes da cidade.

•  Intensivo
• Particular

• Casas de FamÍlia

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

• Acampamentos de Férias

Programas para Estudantes

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCompras
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GUADALAJARA
A CIDADE MAIS MEXICANA

Obtenha a mais real experiência mexicana possível. A segunda maior cidade do país, 
origem da tequila e dos mariachis, também oferece excelente vida noturna. Descubra 
o México em apenas uma cidade, seu povo fará você se sentir acolhido e entretido o 
tempo todo.

SOBRE A CIDADE

Monumentos NegíciosMontanhas

Não pode faltar

    Viaje no Tequila Express para visitar o lugar de origem deste
famoso ícone mexicano.
    Descubra o Mercado Libertad com seus tradicionais 
artesanatos e aproveite para comprar souvenirs.
    Passeie pela Cidade Velha e visite estonteantes monumen-
tos neogóticos e neoclássicos que contam a história da 
cidade.
    Curta a noite em Tlaqueparte

• Intensivo
• Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaComprasMetrópole
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MÉRIDA
HISTÓRIA SOB O SOL TROPICAL

Sinta-se rodeado pela arquitetura e pela herança maia encontrada em muitos sítios
arqueológicos. Nunca se sinta entediado com as numerosas atividades culturais conti-
das na agenda.

SOBRE A CIDADE

Monumentos

Não pode faltar

    Caminhe pelo incrivelmente e conservado Centro Histórico 
e desfrute dos eventos culturais que ele tem a oferecer.
    Descubra a maior herança da cultura Maia no Palácio 
Cantón que é sede do museu de antropologia.
    Visite as ruinas Maias de Dzibilchaltun para aprender sobre 
o passado ancestral mexicano.
    Caminhe pela famosa Avenida Paseo de Montaje repleta de
esculturas que leva a museus fascinantes.

• Intensivo
• Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Metrópole Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida Noturna
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OAXACA
SENTIMENTO MAIA

Aprofunde-se na tradição maia neste patrimônio cultural da humanidade da UNESCO,
enquanto você comemora em um festival de quase uma semana. Descubra uma 
variedade surpreendentemente diversificada de culturas indígenas com raízes que 
voltam a muitos séculos atrás.

Monumentos

SOBRE A CIDADE

Praia

Não pode faltar

    Passeie pela rede precisamente retangular de ruas do centro 
histórico
    Sinta o espírito Maia ao visitar as ruínas de San Bartolo Cayotepec
    Entre no espírito festivo e participe dos festivais semanais
    Aproveite o clima de primavera durante todo o ano para visitar as 
maravilhas naturais nas proximidades como as cavernas mais 
profundas, montanhas de até 3.000 metros de altura, florestas 
ocultas e praias virgens
    Compre coloridos tecidos manufaturados no mercado Tlacolula

• Intensivo
• Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Metrópole Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCompras
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SOSÚA
A CIDADE DE PRAIA ATIVA

Desfrute do conforto e se descontraia no que os dominicanos consideram ser, e é de 
longe, a melhor praia do país. E quando o sol se pôr, dance ao som da excelente 
música caribenha: merengue, bachata e salsa.

SOBRE A CIDADE

Praia

Não pode faltar

    Nade nas águas cristalinas da Playa Chiquita.
    Experimente os deliciosos frutos do mar frescos.
    Mergulhe para descobrir um mundo de recifes de corais e 
peixes coloridos embaixo d’água.
    Visite Charamicos e vivencie a verdadeira música Caribenha.
    Aproveite para tomar sol e ler relaxadamente nas praias.
tranquilas da região.
    Visite o Museu do Âmbar para ver essas preciosas gemas.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Casas de Família

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Aeroporto ÔnibusMetrópole Esporte e
Aventura
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SANTO DOMINGO

A CAPITAL DA ALEGRIA

Descubra as muitas faces da “primeira cidade do novo mundo”. Perambule ao redor 
de sua cidade antiga, deite-se à beira das praias idílicas e experimente a vida noturna, 
ao ritmo das vibrações caribenhas.

SOBRE A CIDADE

Monumentos ComprasPraia Negócios

Não pode faltar

    Curta um dia de sol passeando pelo Jardim Botânico 
Nacional e aprenda sobre as típicas plantas tropicais.
    Visite a Plaza de la Cultura e explore as exibições de arte
Caribenha.
    Aproveite o sol e faça pequiniques na Playa de Guibia.
    Visite o ChocoMuseu e prove os deliciosos chocolates locais.
    Faça uma relaxante caminhada pelo píer e veja as vistas
panorâmicas de Santo Domingo.
    Viaje ao passado na Zona Colonial e aprenda tudo sobre a 
cidade.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Casas de Família
• Residências e Albergues

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Aeroporto Ônibus Esporte e
Aventura

Vida NoturnaÁrea de Proteção
Natural

Capital da
Cidade
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CARTAGENA
O TESOURO SECRETO

Descubra um verdadeiro tesouro herdado do século XVI que a cidade tem é está 
localizada na costa caribenha e sua impressionante arquitetura colonial tem. Cada 
esquina suspira segredos do passado e a beleza natural circunda a região das ilhas 
para o interior.

SOBRE A CIDADE

MonumentosMetrópole Praia Negócios

Não pode faltar

    Encontre seu próprio caminho pelas ruas pitorescas da Cidade 
Antiga.
    Volte no tempo com eventos históricos à medida que você 
caminha pela Muralha de Cartagena.
    Tire as melhores fotos da vista da cidade do Castelo de San 
Felipe de Barajas.
    Tenha uma extraordinária experiência e tome banho de lama 
no
vulcão El Totumo.
    Descubra o Caribe subaquático ao mergulhar no mar quente.
    Explore as maravilhas naturais das Ilhas de Rosario.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Casas de Familia

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Área de Proteção
Natural

Esporte e
Aventura

Ônibus Vida NoturnaComprasAeroporto
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BOGOTÁ
METRÓPOLE CRIATIVA

Desperte a sua criatividade nesta cidade em transformação, onde a renovação urbana 
é visível em todos os setores e em centenas de atividades de invenção que estão 
disponíveis. Visite o museu de ouro, participe de festivais famosos nacional e interna-
cionalmente e testemunhe o aspecto de mudanças da América Latina.

SOBRE A CIDADE

ComprasMontanhas Negócios Monumentos Metrô

Não pode faltar

    Visite o pico do cerro Monserrate para uma vista espetacular 
da cidade.
    Visite a histórica Candelaria para aprender sobre as origens da 
cidade.
    Aprenda sobre a fascinante história da Colômbia no Museu 
Nacional.
    Dance ao som do seu estilo de música favorito em um dos 
muitos festivais anuais nos parques da cidade.
    Curta a agitada vida noturna da cidade.
    Mergulhe na cultura local visitando os inúmeros museus, 
gaelrias de arte, cinemas e teatros da capital colombiana.

• Intensivo
• Particular

• Casas de Família
• Apartamentos Privados

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Esporte e
Aventura

Ônibus Área de Proteção
Natural

Aeroporto Vida NoturnaCapital da
Cidade
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LA HAVANA
O ESPÍRI O DA SALSA

Aprofunde-se na exclusiva atmosfera da cidade capital de Cuba. Volte no tempo dos 
bares históricos de cuba, aproveitando as músicas excelentes e dançando salsa a noite 
toda. Durante o dia, perambule pelas ruas e reflita sobre os traços da história presente 
em cada esquina. Aproveite as águas caribenhas mornas e reluzentes.

SOBRE A CIDADE

Monumentos ComprasPraia Negócios

Não pode faltar

    Faça um tour pela cidade em um clássico carro dos anos 50 e 
aproveite o visual
    Coloque seu tênis de caminhar e descubra a herança arquiteôtni-
ca de cinco séculos da La Habana Vieja
    Coma comidas caseiras tradicionais em “Paladares”
    Compartilhe o tempo com amigos em um bar legendário, 
“Compay Segundo”, onde o Buena Vista Social Club costumava tocar
    Aproveite um romântico pôr do sol com uma caminhada no 
Maleco, na calçada de frente para a praia.

• Intensivo
• Superintensivo
•  Particular

• Residências e Albergues

Cursos Gerais de Espanhol

Programas de Grupo

Acomodação

Esporte e
Aventura

Aeroporto Ônibus Vida NoturnaCapital da
Cidade
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SIGA O
NOSSO BLOG
Encontre dicas e informações úteis; Conheça nossas escolas e suas atrações; apren-
da a língua e obtenha o melhor resultado em sua experiência de aprendizagem.

W W W . I N T E R C O I N E D . C O M / B L O G



ARGENTINA +54 351 4226260

WHATSAPP +54 9 11 3334 6993

USA +18008979631

MAIL info@intercoined.com
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ENTRE EM CONTATO

JUNTE-SE A NOSSA
COMUNIDADE


