Programa de verão em Londres, Inglaterra
para adolescentes de 13 a 17 anos

Este programa de verão para adolescentes com idades entre 13 e 17 anos consiste em
aulas de inglês com atividades. O programa acontece no Heythrop College, um pequeno
campus que faz parte da Universidade de Londres. A entrada é na mesma Kensington
Square, perto do Metrô na rua Kensington,zona 1. O campus tem um jardim com
diferentes quadras de tênis, futebol e outros jogos. É um lugar privado no centro de
Kensington.
O programa oferece um curso de Inglês em Londres, com 15 aulas por semana + 5 aulas
sobre um tema específico: Descobrir Londres, Moda e estilo ou esportes. Entre em
contato conosco para mais informações sobre cada tópico. O nível mínimo do idioma é o
básico. Também estão incluindo 3 workshops e visitas relacionadas com o tema escolhido,
programa completo de atividades pela tarde e uma excursão semanal pela área de
Londres.

Acomodação
Quanto a hospedagem, os estudantes se hospedam no campus residencial, em quartos individuais (com banheiros
compartilhados) com pensão completa e acesso à Internet através de seus computadores. A residência tem vários edifícios e
há 10 alunos por andar , divididos em quartos individuais e um professor que se hospeda com eles . Cada quarto tem um
lavatório e os alunos compartilham os banheiros . Todas as refeições são servidas no mesmo campus , porém cada andar tem
uma cozinha com geladeira, microondas, fogão, torradeira, cafeteira, louças e talheres. É servido um café-da-manhã
continental, almoço e jantar, com opção para vegetarianos. A residência solicita um depósito reembolsável de £40 contra danos
à propriedade . A acomodação é no domingo, antes do início do curso até o sábado após a finalização.
O programa também está disponível apenas durante o dia, ou seja, somente inclui curso de Inglês , almoço e atividades diárias
(sem alojamento). Os estudantes devem ir acompanhados de um adulto na escola as 8:30 e alguém deve ir buscá-los 17:30 .
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Exemplos de atividades e Excursões: excursões guiadas (Canal,
Carnaby Street, Covent Garden, Royal London, Passeio Harry Potter,
Southbank, West End e rua Oxford ), concursos de talento, karaoké,
jogos de Wii, discotecas, churrascos etc.
Exemplo de atividades esportivas: tênis, futebol, basquete, volêi,
baseball…
Exemplo de excursões: excursão pelo rio a Greenwich e em ônibus ou
trem a Hampton Court, Windsor ou Brighton

Informação útil - 2015
O que está incluído no preço?

Idades

De 13 a 17 anos

Duração

2, 3, 4 ou 6 semanas

•Mínimo 2 semanas de programa
2 semanas: 28 Junio, 12 e 26 de Julho
•Horário: Aulas de inglês: 09h00-13h00
3 semanas: 28 de Junio e 19 de Julho
Datas
•Atividades: 14h00-17h30
4 semanas: 28 de Junio e 12 Julho
6 semanas: 28 de Junho
•20 lições por semana de 5ª minutos (de segunda a sexta)
•Hospedagem em residência: dormitório individual com pensão
2 semanas: £ 2.146
completa
3 semanas: £ 3.220
4 semanas:£ 4.292
•Workshop de interesse especial/visitas por semana: 3
Preços*
6 semanas:£ 6.439
•Programa de atividades e esportes
Programa de diário: 2 semanas: £1.246, 3 semanas:
•Dia completo de excursão no fim de semana
£ 1.796, 4 semanas: £ 2.288,e 6 semanas: £ 3.191
•Livros e materiais didáticos
•Certificado no final do programa
* Seguro médico e de viagem internacional, matrícula
•Telefone de emergência 24 horas por dia
traslado e passagem aérea não incluídos.
•Traslado (ida e volta) desde o aeroporto não incluído (disponível
desde diferentes aeroportos por um custo extra)

