
 
 
 
 
 



  
PREÇO: 2.350€  (Desconto Especial de 10% para inscrições até 28 maio; trazer um amigo desconto adicional de €50) 

DURAÇÃO: 22 julho a 5 agosto 2018 

IDADES: Entre 10 e os 17 anos 

LOCAL: Kingswood Hall Campus , Royal Holloway University of London, em Egham, Surrey. 

 

INCLUI: 

• Alojamento no Campus da Universidade de Londres, em quarto single/individual. 

• Pensão completa: pequeno almoço [Continental breakfast (7 dias/semana), almoço e jantar (refeições compostas por 2 pratos, opção 

vegetariana, salada e sobremesa ou fruta. Sumo, chá e café também disponíveis)] 

• Certificado: End of course report. 

• Curso intensivo com professores especializados para lecionar Inglês a estrangeiros. 

• Colocação do aluno em turma correspondente ao nível de conhecimentos do mesmo. Avaliação contínua, testes e certificado final. 

• Viagens e Transfers. 

• Seguro de viagem. 

• Visitas a várias cidades de interesse cultural. 4 visitas de dias inteiro e 4 visitas de meio dia. 

• Prática de atividades extracurriculares: desportivas, lúdicas e educativas. 

• Acompanhamento permanente por profissionais da escola e monitores acompanhantes dos alunos (24 horas) desde a partida à 

chegada. 

• Fora do tempo de aulas haverá atividades e excursões dentro do âmbito do curso. Estas atividades permitirão o divertimento e o contacto 

com alunos de outros países o que facilitará a prática da Língua Inglesa de uma forma rápida e sem esforço! 

 

Condições especiais: 

• Data Limite de Inscrição para desconto de €235 até dia 28 de maio.  

Inscrições limitadas. 

• Inscrições e informação detalhada por email ou telefone. Documentos necessários B.I./Cartão de cidadão e autorização de saída para o 

estrangeiro para menores de 18 anos. 

• Pagamento de 30% no ato de inscrição e remanescente até ao dia 30 de junho. 

 

Agradeço a confirmação para os contactos abaixo indicados, onde poderá esclarecer qualquer questão. 

ISABEL CAETANO                               

Email: isabel_m_caetano@hotmail.com  in : www.linkedin.com/in/isabel-caetano-9797182a/   

Tlm: 962805717 

http://www.linkedin.com/in/isabel-caetano-9797182a/

