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WALKING TOUR
+ GLASS GUINNES

VITAL
AÉREO

Parceria com Promoções Exclusivas 
de passagens aéreas estudantis e 
de turismo para nossos intercambistas

MOEDA
ESTRANGEIRA

BARISTA 
TRAINING

Descontos no curso de Barista na 
escola de Treinamento dentro da 
Unidade da Vital Intercambios
em Dublin

LIGAÇÃO
PRÉ EMBARQUE

SEGURO
INTERNACIONAL 

HOUSEKEEPING
TRAINING

Descontos no curso de Housekeeping 
na escola de Treinamento dentro 
da Unidade da Vital Intercambios 
em Dublin

Apresentação das principais 
funcionalidades da cidade + uma 
GUINNES num típico PUB da Irlanda. 

Ligação de Pré Embarque para 
realização do check list antes 
da sua viagem.

Parceria com Descontos nas melhores 
casas de troca de moeda estrangeira

Descontos no Seguro Saúde da sua 
viagem com as melhores seguradoras 
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MERCADO 
DE TRABALHO

JOB CLUB 
ONLINE VIP 

A Vital possui parceria com diversas 
empresas de recrutamento na Irlanda 
que nos oferecem vagas.
Além do Instagram GET A JOB.

Workshop ONLINE sobre o mercado de 
trabalho na Irlanda, CV, entrevistas e 
como aplicar para seu primeiro Job com 
a especialista Giulia Trotta com mais de
10 anos de experiência no exterior. 

ENDEREÇO 
DE APOIO
A Vital disponibiliza o endereço do 
escritório em Dublin para que nossos 
clientes possam receber 
correspondências (documentos) com 
maior agilidade nas primeiras semanas 
do intercambio. 
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INDUCTION
DAY

INGLÊS & ESPANHOL
ATÉ VOCÊ

CLUBE DE 
RENOVAÇÃO

EVENTOS & VIAGENS
CULTURAIS

SUPORTE 
ONLINE

ÁREA DO
ESTUDANTE

De Segunda à Sexta nosso suporte 
está ONLINE no CHAT dentro do 
website Vital para ajudar com as suas 
dúvidas em tempo real. (horario 
comercial Brasil/Irlanda)

Uma área destinada exclusivamente 
para você com todas Informações,  
Vídeos, Documentos e Eventos para 
o seu intercâmbio.
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Orientação ONLINE  sobre as principais
informações (Emissão de Documentos,
Acomodação, Conta Bancária, 
Transporte e muito mais).

Festas, muitas festas e diversos 
passeios e viagens em outros países 
com guia exclusivo Vital Intercâmbios

Aulas de Inglês & Espanhol ONLINE, 
níveis básico e intermediário. Este plus é 
oferecido assim que você se torna um 
intercambista Vital, antes e durante o 
seu intercâmbio. *Dia e horários poderão variar de acordo 

com disponibilidade do professor.

Descontos especiais na renovação 
das mais renomadas escolas e 
universidades do seu destino.

Exclusividas inclusa no pacote de
Receptivo Vital Intercâmbios
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