Informações gerais
Minibanco

A chegada aos centros de cursos

Como um banco de verdade
Um serviço de minibanco está à disposição dos estudantes nas
residências Alpadia. Funcionando exatamente como um banco, o
minibanco está aberto todos os dias, permitindo que os estudantes
depositem e saquem dinheiro.

Fácil acesso!

Acesso à Internet & Telefone
Fique conectado
A internet permite que os estudantes entrem facilmente em contato com
as suas famílias. Todos os centros de cursos da Alpadia oferecem acesso
gratuito à internet. Além disso, os locais de cursos nos Alpes estão
situados em regiões com uma boa cobertura de rede de telefonia celular.

Seguros
Viaje com paz de espírito
Você encontrará diversas opções de seguros em nosso formulário de
matrícula. Tais apólices de seguro são válidas na Suíça, França, Alemanha
e Inglaterra. Entre em contato conosco para obter apólices de seguro
válidas na América do Norte.
Saúde/Acidentes
No momento da matrícula em um de nossos programas, você deverá
apresentar um comprovante do seguro de saúde obrigatório e de
seguro com cobertura contra acidentes válido para o país que estiver
visitando. A Alpadia oferece seguro para estudantes de £ / € / CHF 12
ou para estudantes
Cancelamento
Além disso, recomendamos também que você faça um seguro contra
cancelamentos para caso você tenha algum impedimento de última
hora e não possa participar do programa para o qual se matriculou.
Esta opção está disponível apenas para cidadãos do EEE e da Suíça.

Supervisão dos estudantes
A segurança é a nossa maior prioridade
Nós trabalhamos com afinco para criar o ambiente perfeito para o seu
intercâmbio de idiomas. A supervisão de nossos estudantes é eficaz e
discreta, adaptada à faixa etária e ao tipo de hospedagem escolhido.
Desta forma, cada estudante pode aproveitar ao máximo sua estadia
em total segurança. Do primeiro ao último dia, os membros da equipe
da Alpadia estarão presentes e disponíveis para auxiliar cada um
dos estudantes e para garantir a sua segurança. Os estudantes são
monitorados 24 horas por dia em nossas residências. Os estudantes que
ficarem hospedados em casa de família da Alpadia têm mais tempo livre
de acordo com a autorização de seus pais. Os números de emergência
estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, em cada um
dos centros de cursos da Alpadia.

De avião
Cada um dos centros de cursos da Alpadia está próximo a um aeroporto
internacional. Não importa o destino que você escolheu, o acesso é fácil.
Se você quiser, é possível agendar com a Alpadia um traslado particular
do aeroporto. Um membro da nossa equipe irá buscar você no aeroporto
e levar você diretamente para a sua hospedagem. O traslado coletivo é
uma alternativa mais barata: de acordo com um cronograma específico,
com base nos horários originalmente programados de chegada e partida,
os estudantes são recebidos (na chegada) ou levados ao aeroporto (na
partida) por um ônibus com um representante da Alpadia a bordo.
Para o voo do seu filho, nós podemos também oferecer um serviço
de Menores Desacompanhados (UM), fornecido em conjunto com
a companhia aérea. Seu filho será recebido no aeroporto por um
representante da companhia aérea e será acompanhado durante todo o
trajeto da viagem. Este serviço é destinado a crianças pequenas viajando
sozinhas e é altamente recomendado para crianças com menos de 13
anos de idade (sendo até exigido por algumas companhias aéreas). As
companhias aéreas cobrarão as taxas relacionadas a este serviço no
momento da compra da passagem, Depois, você deverá registrar o serviço
Menores Desacompanhados (UM) na Alpadia no momento da matrícula.
Isso significa que seu filho será recebido por um membro da equipe da
Alpadia na chegada, e acompanhado e entregue a um representante da
companhia aérea no dia de partida.
Com este serviço, jovens viajantes são acompanhados durante todo o
tempo, no aeroporto e durante o voo.
De carro
Os pais também podem levar seus filhos de carro até o local do curso. Os
documentos completos, com todas as informações necessárias, serão
fornecidos antes do intercâmbio. Entre em contato conosco para mais
informações.
De trem
O serviço da Alpadia de traslado da estação de trem pode ser agendado
caso você escolha esse meio de transporte. Assim como o traslado
do aeroporto, um membro da equipe da Alpadia receberá você na sua
chegada à estação de trem e levará você até o seu destino.
De ônibus
A Alpadia organiza transferências de ônibus das principais cidades da
Suíça de língua alemã, com destino aos centros de cursos localizados na
Suíça francófona. Esta é uma boa oportunidade para conhecer outros
estudantes antes de chegar ao centro de estudos.
De trem, com a nossa supervisão
Serviço disponível em nosso centro de Frankfurt-Lahntal, no qual um
adulto acompanhará os estudantes da partida na estação de trem de
Lausanne (para Frankfurt-Lahntal) até a sua chegada ao centro de cursos
da Alpadia. Os estudantes viajam tranquilos sem precisar se preocupar
com fazer as baldeações sozinhos.

