
CURSO/CAMPO DE VERÃO 2019

LOCAL: Southwold - St. Felix School
DATA: 9 a 23 de julho de 2019
IDADE: jovens dos 10 aos 17 anos

PREÇO POR PESSOA 1.880€ - TUDO INCLUÍDO
PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES

Southwold é uma pequena cidade na costa inglesa do Mar do Norte, no
distrito de Su�olk. Situa-se a cerca de 47 km a nordeste de Ipswich e a 97 km 
a nordeste de Londres.  

Por ser uma cidade costeira, atrai muitos veraneantes, sendo que metade das 
suas residências são casas de férias dos britânicos e também alojamento para 
os inúmeros turistas que visitam Southwold durante o verão, tornando-a uma 
cidade bastante movimentada.

Situada a curta distância a pé do centro da vila, esta escola, fundada em 1897, 
ocupa um espaço impressionante com uma vista soberba do campo e do mar. 
Para além das salas de aulas, situam-se no campus do colégio todas as 
infra-estruturas para uma estadia de qualidade: diversos campos de jogos em 
piso sintético, courts de ténis, teatro, piscina e ginásio completo.

A escola possui ainda cinco residências para alojamento dos estudantes, com 
diversos tipos de quartos desde individuais, duplos, triplos e alguns múltiplos 
para alojamentos dos mais novos. Em cada casa os alunos partilham as zonas 
comuns: sala de convívio e cozinha, para além das casas de banho distribuídas 
pelos corredores de cada andar. No refeitório do colégio funciona o
self-service para as três refeições diárias, excepto nos dias de excursão em 
que é dado aos alunos um packed-lunch.

INGLATERRA - SOUTHWOLD - ST. FELIX SCHOOL

- Passagem Aérea Lisboa/Londres/Lisboa
- Taxas de Aeroporto e de Segurança
- Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa
- 40 Lições de Língua Inglesa
- 14 Noites de alojamento na Residência da escola
- Pensão Completa (3 refeições diárias)
- Programa de Actividades desportivas/sociais/culturais
- Diploma de aproveitamento escolar
- Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada
- Seguro de Viagem

Parte importante do programa são as aulas de Língua Inglesa, a decorrerem durante as manhãs, de segunda a
sexta-feira, num total de 20 lições semanais. Apostando em pequenas turmas multinacionais com o máximo de 15 alunos, 
procura-se que os estudantes comuniquem sempre em Inglês, através de diferentes lições e actividades que estimulam e 
encorajam a prática da língua.

Após as aulas, são propostas diversas actividades recreativas e sociais, visando sempre a máxima participação dos alunos e 
o seu divertimento! Além de diversos desportos como aeróbica, badmington, basquetebol, hóquei e natação, os alunos 
podem também realizar trabalhos manuais. Existe um variado e popular calendário de actividades também para o serão, 
com festas e karaoke, show de Moda e de Talentos, Mini-olimpíadas, etc. Os estudantes realizam duas excursões de meio 
dia a Norfolk e a Great Yarmouth e ainda dois passeios de dia inteiro a Londres, Cambridge ou Colchester. Na terça-feira 
poderão ser organizadas outras excursões opcionais de carácter recreativo.

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


