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ALL ABOUT SPANISH

Cursos de Espanhol 
e Estágios en toda 
Espanha

Euroace

Programas 
em Espanha
· Programas de estágio
· Programa oficial em grupos/ 

programas para grupos liderados por 
professores

· Programas para estudantes de 14 a 18 
anos

· Alojamentos
· Atividades extra curriculares de lazer

Todos os programas adaptados a suas 
necessidades individuais.

Euroace em resumo
Aproveite está experiência e muito mais

Oferecemos experiência educativa única 
personalizada 

Euroace é uma instituição especializada com uma experiência única 
educativa em Espanha para estudantes de todas as idades, estudantes 
que queriam aprimorar experiência profissional em todos os setores e 
cursos na língua espanhola.

Oferecemos um serviço amplo, programas, cursos e atividades em toda 
Espanha como também culturais. Se está interessado em aprimorar e 
aprofundar seus conhecimentos na língua espanhola, EUROACE é a 
melhor opção.

O que você pode fazer?

Euroace oferece cursos de Espanhol para estudantes de todas as idades, 
dos mais jovens a estudantes que buscam experiência profissional, como 
ESTÁGIOS EM ESPANHA em empresas Espanholas.

Organizamos atividades e programas esportivos para profissionais e 
amadores, oferecemos uma experiência única e completa de estudar em 
Espanha. Uma grande oportunidade .

Entre no site www.euroace.net para mais informação.

Temos ofertas de programas e 
serviços individuais e personalizados 
em todos os detalhes. Oferecemos 
suporte amplo e orientação para 
nossos estudantes, esperamos suprir 
todas suas necessidades.

Nosso objetivo é oferecer uma 
experiência formativa enriquecedora 
no exterior.



1. Aprender Espanol vivenciado a 
cultura história e tradição.

2. Uma gastronomia inigualável
3. Clima espetacular com o Sol 

Mediterrâneo
4. Uma Arquitetura Única , Praias
5. Todos os programas totalmente 

personalizadost
6. Aulas com experientes professores 

que te ajudaram em todas as suas 
necessidades para um ótimo 
aprendizado da língua.

7. Alojamentos e acomodações com 
famílias ou em grupos em 
apartamentos compartilhados no 
centro da cidade.

8. Um grupo de profissionais jovens e 
dedicados com mais de 10 anos de 
experiência

9. Suporte e Tutor personalizado.   
Fazemos tudo para sentir-se em casa.

10. Nos cuidamos de você !
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10 razões para optar 
por Euroace:

Excelente locação 

300 m2 situada diretamente no centro da cidade, próximo de 
escritórios comerciais de empresas espanholas , Bancos, shopping 
tudo muito próximo, perfeita aérea de Valencia.

Salas de aulas com diferentes tamanhos, perfeitamente adaptadas 
para as necessidades dos estudantes.

Equipe de Suporte

Euroace está formado por uma equipe académica a nível 
internacional que está orientada a solucionar as diferentes etapas e 
situações e diferentes aspectos durante a sua estadia.

Queremos oferecer a melhor experiência educativa possível.

+ 6 000 Estudantes

Euroace foi fundada em 2005, uma década com mais de 6 000 
estudantes satisfeitos. Leiam os relatos e experiências de nossos 
estudantes em nosso Site www.euroace.net


