Acampamento de Verão em Tarragona - Espanha
para adolescentes de 13 a 17 anos

Nosso Programa de verão para adolescentes é realizado em Tarragona, uma agradável cidade do litoral - aproximadamente
100 km ao sul de Barcelona. Tarragona é uma capital provincial e tem uma população de cerca de 115 mil habitantes. Está
situado na Costa Dorada e é um local ideal para um programa destinado aos adolescentes. A cidade é animada, mas não muito
grande, mas tem suas próprias praias a uma curta distância da escola, está muito próxima ao parque temático Port Aventura
(um dos maiores parques da Europa) e está apenas a uma hora de Barcelona, de ônibus ou
trem.
Nossa escola afiliada em Tarragona foi fundada em 1980.Ela está localizada perto da rua
principal da cidade(La Rambla)em uma casa típica no centro da cidade. Possui2 andares e um
total de10 salas de aula, uma sala de estudo e uma sala de estar para os alunos.
O curso de espanhol deste programa possui 15aulas/semana, de segunda a sexta e pode ser realizado de manhã ou à tarde,
com um máximo de 12 alunos por classe. Disponíveis para todos os níveis, do principiante ao avançado. Os cursos são
ministrados por professores experientes especializados em ensino de espanhol como língua estrangeira, com ênfase na
comunicação.
Os alunos podem escolher entre dois tipos de acomodações: casa de uma família ou residência estudantil. A chegada deve ser
no domingo, antes do início do curso e partida no sábado, após o término do curso.
1.Casa de família: A escola seleciona cuidadosamente todas as famílias. Os quartos são compartilhados bem
decorados, com roupa de cama e toalhas incluídas (trocada 1 vez por semana).O trajeto entre a casa da família
e a escola pode ser feito a pé, na maioria dos casos. No entanto, pode ser necessário em casos excepcionais,
pegar um ônibus. Todas as famílias estão localizadas a
aproximadamente 25 minutos a pé da escola. A passagem de
ônibus está incluída no preço do programa. Pensão completa
(picnic alguns dias). As refeições podem ser em horários diferente do seu país
natal.
2.Residência Sant Jordi : localizado no centro da cidade, a menos de 15 minutos a pé da escola. Quartos espaçosos, duplos ou
triplos. Roupa de cama e toalhas são fornecidas. Os quartos possuem armários, mesas e cadeiras, luminárias e prateleiras. A
residência contém: sala de TV, sala de informática, salas de estudo e uma pequena sala de ginástica. Máquinas de lavar roupa
estão disponíveis por um custo extra. Recepção24h/dia. Notas: A escola segue uma política que garante que os alunos de 13-14 anos de
idade estarão de volta ao seu alojamento por volta das 22:30h, exceto na sexta-feira e no sábado, quando o prazo é prorrogado para as
23:30h. Para os alunos de 15-17 anos de idade, o toque de recolher é às 23:30, exceto na sexta-feira e sábado, quando o prazo é prorrogado
para as 00:30. Esta política é rigorosamente aplicada tanto pelas famílias anfitriãs, como pelo supervisor da residência. Pensão completa

(picnic alguns dias).
O programa inclui uma variedade de atividades e excursões. Exemplos de atividades/ excursões: passeio por Tarragona, festa
de boas vindas, parque aquático Aquapolis, praia, esportes, picnic na praia, karaokê, boliche, ruínas romanas, Poblete
Montblanc, excursão de um dia em Barcelona, Port Aventura, etc.
O que está incluído no valor do programa?
•
Mínimo de 02 semanas
• 15 aulas por semana (seg-sex)
• Acomodação em Casa de Família ou Residência de Estudantes com
pensão completa (almoço para viagem em alguns dias).
• Excursões nos fins de semana (Port Aventura : data a confirmar)
• Material didático, certificado de conclusão do curso e teste de nível do
idioma
• Matrícula
• Traslado do aeroporto de Barcelona: ida e volta (entre as 8h e 22h, dia
chegada no domingo e partida no sábado)

Informação útil-2015
Idades

13-17 anos

Duração

2-5 semanas

Datas

29 de Junho (2-5 sem.), 6 de Julho (24 sem.), 13 de Julho (2-3 sem.), 20 de
Julho

Preço
(Passagens
aéreas e
Seguro
Médico
/Viagem não
incluídos)

Casa de família: 2 sem 1.300 EUR / 3
sem 1.805 EUR /
4 sem 2.300 EUR / 5 sem 2.795 EUR /
6 sem 3.290EUR
Residência : 2 sem 1.570 EUR /
3 sem 2.220 EUR / 4 sem 2.8500 EUR
/5 sem 3.480 EUR

