
CURSO/CAMPO DE VERÃO 2019

LOCAL: Bath - Condado de Somerset 
DATA: 17 a 31 agosto de 2019
IDADE: jovens dos 16 aos 19 anos

PREÇO POR PESSOA 2.302€ - TUDO INCLUÍDO
PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES

Quando o objetivo é aprender Inglês no menor espaço de 
tempo possível, esta é a solução!

Os cursos ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES em Inglaterra 
são muito mais do que um normal curso de línguas! São 
uma experiência completamente nova!

A ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES garante uma estadia 
feliz e um Curso muito proveitoso e exigente em termos de 
Língua, Cultura e Povo.

BATH é uma cidade do sudoeste de Inglaterra, localizada 
no Condado de Somerset e classificada como Património 
da Humanidade pela UNESCO.

 INGLATERRA - BATH - ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES

- Passagem Aérea
- Transfers de e para o aeroporto em Inglaterra
- Seguro de Viagem
- Passe de autocarro
- 30 Horas de aulas
- Alojamento em regime de pensão completa, numa família inglesa
- Completo programa recreativo e cultural (viagens, visitas e atividades)
- Acompanhamento personalizado Portugal / Inglaterra / Portugal
- Certificado de Curso

É muito conhecida pelas suas termas que provêm de três nascentes. Desde o Império Romano, a cidade é foco turístico 
onde arte e história podem ser encontradas em todos os cantos, é procurada principalmente pelas Termas Romanas e pelos 
spas de águas quentes da cidade. 
Ainda hoje esta água proveniente das suas nascentes é conhecida pelas suas propriedades medicinais.
A cerca de 50 km da cidade, outra pérola do sul de Inglaterra, o monumento pré-histórico mais famoso do mundo e agora 
também reconhecido Património Mundial pela UNESCO, Stonehenge, eleva-se imponente e solitário no imenso vazio da 
planície de Salisbury, 

A melhor maneira de passar as duas semanas que vão fazer o verão ter sentido? Escolha fácil: este curso em Bath, 
Inglaterra! A melhor maneira de nos divertirmos, aprendermos/aperfeiçoarmos o nosso Inglês e vivermos como verdadei-
ros britânicos.
Tudo muito bom a começar na programação das atividades, passando pelo cuidado com a escolha das famílias e a acabar 
na cidade. Aspetos negativos? Ser só duas semanas e passarem mais rápido do que dois dias.
Claramente uma experiência que, mais do que para ser contada, é para ser vivida. Com certeza no Top 1 da “to do list” de 
todos os verões.

Para o esclarecimento de todas as 
questões e/ou efetuar a sua 
inscrição por favor contacte-nos 
pelos canais:

Cristina Martinho
Telefone: 213 581 891
E-mail: cristina.martinho@snqtb.pt


