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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO
A Eurobarcelona oferece em alguns planos de parceria o sorteio de uma viagem com 10 diárias

para a cidade de Barcelona/Espanha. As despesas ( hospedagem, passagens aéreas, alimentação

e passeios pela cidade) serão por conta da Eurobarcelona, dependendo do plano de parceria.

Desde 2015 já levamos cerca de 40 sorteados para Barcelona, a estimativa de 2020 é levarmos

30 pessoas no mês de março. Nestes eventos, os alunos praticam e estudam táticas e técnicas do

futebol espanhol, absorvendo elevado grau de conhecimento futebolístico ao mesmo tempo em

que se vivência uma experiência internacional inesquecível.

Os alunos participam de treinamentos especializados ministrados por equipes altamente

qualificadas. Os atletas passam também por sessões de condicionamento físico, aconselhamento

nutricional e apoio psicológico, bem como uma programação de jogo estruturado. O aluno é

orientado por treinadores especializados e outros profissionais designados pelos diretores dos

clubes. São abrangidos todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento técnico e tático dos

atletas.
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CERTIFICAÇÃO 

INTERNACIONAL

Estágio
30 HORAS DE DURAÇÃO SEMANAL

06 HORAS DE CURSO POR DIA

---------------------------------------------

02 HORAS DE AULAS TÉCNICAS.

01 HORA DE AULA PRÁTICA 

01 HORA DE PREPARAÇÃO FÍSICA 

02 HORAS DE AULAS EM TREINAMENTOS E 
JOGOS

-------------------------------------------------

CERTIFICADO INTERNACIONAL NA 
CONCLUSÃO
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• A Eurobarcelona hospeda os participantes em

um confortável apartamento, numa das melhores e

mais tranquilas regiões de Barcelona.

• O imóvel está localizado há somente dez minutos

de caminhada do Estádio do Camp Nou e próximos

a várias estações de metro e importantes paradas de

onibus.

• A capacidade de alojamento deste apartamento é

de 5 pessoas. Contudo, para grupos maiores,

podemos reservar um outro apartamento no mesmo

edifício, o que nos possibilita ampliar a capacidade

de acomodação para 30 pessoas.

• Nossos grupos são sempre acompanhados por

um guia brasileiro, fluente em inglês, espanhol e

catalão (lingua nativa da região), com laços

familiares e profundo conhecimento da cidade,

bem como dos costumes locais.
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Acomodação 

em Barcelona







EUROBARCELONA
REALIZANDO SONHOS
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D www.eurobarcelona.com.br

G contato@eurobarcelona.com.br
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