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Uma viagem para estudar francês, explorar o sul da França 
e descobrir os sabores e segredos da gastronomia local.

O Français & Gastronomie  não é um curso de culinária, nem só um curso de francês, 
é uma viagem de descoberta, para quem já conhece a França ou para quem deseja conhecer. 
A imersão começará em sala de aula, onde você terá contato com a língua francesa todas as 
manhãs. As tardes e finais de semana serão destinados à excursões e atividades para descobrir, 
experimentar e aproveitar de toda a região.

Excursões por diversas cidades para desbravar a região e seus sabores. 





O CAMPUS

120 dormitórios
(p/ 1, 2 ou 3 pessoas)

22 salas de aula

Sala Multimídia

Aberta todo o ano
(exceto natal)

25

Biblioteca

LavanderiaWi-� gratuíto

Refeitório
(diversos planos

de refeição)

Fundado em 1931 pelo poeta Paul Valery, o Campus International de Cannes é
um estabelecimento de ensino privado de língua e civilização francesa. 
A sua missão é propor aos estrangeiros (estudantes e profissionais)  um ensino de
qualidade  em um ambiente propício aos estudos e ao intercâmbio entre culturas. 

CIC BRÉSIL

O Campus International de Cannes tem uma sede no Brasil.
A nossa missão é de acompanhar, alunos e instituições parceiras, antes, durante e até
depois da estadia em Cannes, tornando a viagem mais agradável e confortável, 
para que a experiência seja inesquecível. 
Nosso acompanhamento acontece enquanto o aluno ainda está no Brasil
planejando a sua viagem, mas também no CiC, em Cannes, com a presença de 
um professor brasileiro bilíngue durante as estadias em grupo. 

CAMPUS INTERNATIONAL DE CANNES



PROGRAMA DE EXCURSÕES E ATIVIDADES

Fabricação de flores cristalizadas, Confiserie Florian - Gourdon

Canyon Gorges du Verdon - Provence

Atelier Pause Gourmande: faça 
e deguste um aperitivo típico da 
Provence

Tarde pastis & pétanque: conheça a 
tradicional bebida de anis da região 
e se divirta jogando pétanque

Fazer a feira com um chefe de cozinha 
francês e menu degustação surpresa no 
seu restaurante em Nice

Visita à vinícola produtora de um dos
melhores vinhos rosés da região



Atelier Macaron, Pâtisserie Cottard - Antibes

Degustação de liquores - Ilha Saint-Honorat

Cidade de Gourdon e fábrica de doces 
Confiserie Florian com atelier de fabri-
cação de chocolate com pétalas de 
flores

Passeio na ilha Saint-Honorat e degustação 
de produtos feitos pelos monges moradores 
da ilha

Atelier macaron: aprenda a fazer
a sobremesa francesa queridinha 
dos brasileiros numa confeitaria na 
cidade Antibes

PROGRAMA DE EXCURSÕES E ATIVIDADES

Noites temáticas na escola e 
outras surpresas!



A VIAGEM

• Chegada na França: 1º de setembro de 2018

• Saída da França: 15 de setembro de 2018 

• Curso de francês, acomodação e refeições no Campus International de Cannes.
Estrutura de 11 mil m² beira mar na cidade de Cannes

• Curso de francês de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 
(Alunos do nível iniciante ao avançado são aceitos. Certificado ao final do curso)



INVESTIMENTO

 • 1.974 euros 
O que está incluso: 
30 horas de curso de francês + acomodação em quarto duplo 
café da manhã e almoço + programa de excursões e atividades

Vagas limitadas.

• Valores adicionais: 
banheiro privativo + 96 euros 
quarto individual + 138 euros
jantar + 99,60 euros 

*As tarifas do programa foram calculadas com base em um grupo de 30 pessoas.
* O roteiro está sujeito a alterações sem aviso prévio devido condições climáticas ou por motivos operacionais.
* Nenhuma atividade do programa é reembolsável. 

• Passagem aérea e seguro de saúde ficam ao encargo do aluno; 
possibilidade de comprar com agência de viagem parceira.

• Forma de pagamento: 
entrada de 450 euros mais 4 parcelas de 381 euros



Pátio da escola Sala de aula Noite de queijos e vinhos

Vista do quarto Quarto duplo com banheiroQuarto individual sem banheiro



Gastronomie
 F R A N Ç A I S  

Campus International de Cannes - Unité Brésil
Viagem idealizada e organizada por Bianca Zbuinovicz 
Contato: (41) 99611-2730
E-mail: info@cicbresil.com.br

Acompanhe nossas viagens no Instagram @viajandocombianca

&


