
CURSO/CAMPO DE VERÃO 2019

LOCAL: HuntsVille - Nova Iorque - EUA
DATA: 21 de julho a 3 de agosto de 2019
IDADE: jovens dos 12 aos 18 anos

PREÇO POR PESSOA 3.750€ - TUDO INCLUÍDO
PARTIDA DE GRUPO  -  LIMITE 10 PARTICIPANTES

Equipa-te e prepara-te para o lançamento! Os estudantes treinam e 
utilizam equipamentos  NASA para o programa de formação de
astronautas. Aprende a sonhar em GRANDE no simulador de missões 
espaciais.

A YMCA Setúbal integra o maior movimento social do mundo
dedicado à juventude, a YMCA. O que gera oportunidades incríveis, 
como o contacto da NASA para a divulgação do Space Camp em 
Portugal. Agarramos a oportunidade e desenvolvemos um pacote de 
14 dias divididos entre o Space Camp e a YMCA Camp de Nova Iorque.

CAMPO DE VERÃO DE IMERSÃO LINGUÍSTICA - SPACE CAMP NASA

2 SEMANAS COM TUDO INCLUÍDO

- Inclui viagem de ida e volta, transfers e viagens nos Estados Unidos, 
alojamento e alimentação.
- 5% de desconto numa segunda inscrição.

EXCETO COMPRAS DE OCASIÃO, COMO ROUPAS, LEMBRANÇAS OU 
SNACKS NÃO PROGRAMADOS

Space Camp A grande experiência, é poder estar 
no local onde tudo acontece, onde têm acesso à 
maior coleção de  equipamento espacial em todo 
o mundo, tornando todo o processo em algo 
tangível e com um impacto intelectual, que os 
ajudará a atingir novos possíveis.

YMCA Camp Nova Iorque incorpora diversão ao 
ar livre, oportunidades para construir amizades e 
aquisição de valores como responsabilidade, 
respeito e solidariedade. Neste espaço, vive-se o 
imaginário que nos foi transmitido através de 
filmes americanos de Verão. 

O SPACE CAMP NASA MUDA VIDAS
- 96% dos graduados, confirmaram através de questionário, que o 
   Space Camp aumentou o seu interesse em disciplinas (CTEM);
- O Space Camp recebe jovens de 150 países;
- 10 pessoas que participaram no Space Camp, hoje são Astronautas 
   profissionais.
- O programa inicia às 7 da manhã e só termina à hora de dormir.
- Há quem frequente o Space Camp há 17 anos.
- O Space Camp está preparado para receber pessoas cegas e pessoas 
   surdas.
- Desde 1982 passaram pelo Space Camp oitocentas mil pessoas.

YMCA CAMP NOVA IORQUE
- É um campo à imagem dos EUA, com cerca de mil jovens por turno.
- O fator de imersão em inglês é elevado
- 2 dias de visita à cidade que nunca dorme.

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


