Programa de verão em Fort Lauderdale, EUA,
para adolescentes de 14 a 18 anos

Fort Lauderdale a "Veneza da América" é uma cidade, segura e exclusiva. É um
centro financeiro dinâmico e é considerado o principal destino americano para o
surfe. Há 40 km de praias, uma temperatura média de 25º e fontes termais. A
escola está convenientemente localizada no centro da cidade, a uma curta distância
da "Las Olas Boulevard", suas lojas, restaurantes e entretenimento, e as famosas
praias de areia dourada.
Este programa de verão é destinado aos estudantes
adolescentes, com idades entre 14-18 anos, que querem conhecer melhor os EUA e viver uma
experiência inesquecível. O programa inclui um curso de inglês de 20 aulas por semana em grupos
internacionais, um programa de atividades e excursões e hospedagem em casas de famílias (a
partir de 15 anos) ou hotel. As aulas são ministradas no período da manhã (09:00 -12:40) e as
atividades realizadas no período da tarde (13:45-18:30) e noite (20:30-22:30).
1.
Hotel Residência (de 14 a 18 anos): O hotel residência
está localizado na 17th STREET. Os estudantes são acomodados em quartos triplos, com banheiro
privado. Limpeza e roupa de cama são fornecidas diariamente. Há máquinas de lavar roupa que
funcionam com moedas. Esta opção inclui pensão completa (almoço na escola, meia pensão nos fins
de semana). Serviço de transporte diário do hotel para a escola.
2.
Casa de família (de 16 a 18 anos): A melhor maneira de experimentar a vida americana e de melhorar suas
habilidades linguísticas rapidamente. Você vai ficar em um quarto duplo. Roupa de cama e toalhas são fornecidas. O serviço de
lavanderia não está incluído, mas muitas famílias permitem que os alunos usem a sua máquina de lavar roupa de vez em quando.
O tempo de viagem para a escola é de aproximadamente 15-30 minutos de ônibus. Os alunos têm que ir por conta própria. A
hospedagem em casa de família não é recomendada para alunos individuais, pois não podem participar de atividades noturnas.
Esta opção inclui pensão completa (almoço na escola, meia pensão nos fins de semana).
O programa oferece um conjunto diversificado de atividades e excursões. Normalmente, há
duas atividades na praia e outras atividades sociais, além de 1 excursão de meio dia ou dia
inteiro por semana. Exemplo de atividades / excursões: praia, cinema, aulas de dança,
discoteca, boliche, churrasco, compras, Miami à noite, jogo de beisebol, viagem de barco por
Everglades, cruzeiro ao longo dos canais de Fort Lauderdale, South Beach, visita guiada por
Miami e Bay Cruise, NASA em Cabo Canaveral, costa oeste da Flórida, etc.
Informação útil- 2015

O que está incluído no preço?
Idades

De 14 a 18 anos

Mínimo de 2 semanas de programa
Duração
De 2 a 8 semanas
Curso de inglês (20 aulas em grupo por semana)
Hospedagem com pensão completa em casa de
Datas
Cada segunda-feira de 21 Junho a 09 Agosto de 2015
família ou em hotel com meia pensão
Atividades no meio da semana
Casa de família: 2.350 USD para 2 semanas
Preços*
Dia completo de excursão nos finais de semana
Hotel : 2.700 USD para 2 semanas
Livros e material didático
Certificado de participação no final do programa
Traslado desde o aeroporto não incluído (disponível por um valor extra de 360 USD desde o aeroporto de Miami - ida e
volta)
Não incluído no preço: Serviço de menor sem acompanhante: 200 USD
* Seguro médico e de viagem internacional, matrícula e passagem aérea não incluídos.

