
CURSO DE VERÃO
EM INGLATERRA

17 A 31 JULHO 2018 JOVENS DOS 12 AOS 17 ANOS

Esta é uma pequena vila no coração do condado de Kent, a 
cerca de uma hora a sul de Londres, entre Tunbridge Wells e 
Ashford, com fácil acesso aos principais aeroportos.

Cranbrook é uma típica vila britânica que apesar da sua 
pequena dimensão, oferece uma variedade de lojas, cafés e 
restaurantes.

LOCALIZAÇÃO - Cranbrook

COLÉGIO - Cranbrook School

Situada a curta distância a pé do centro da vila, esta escola, 
fundada em 1518, tem vindo a crescer, oferecendo agora lugar 
a cerca de 200 alunos internos. 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, teatro, piscina e ginásio completo.

A escola possui ainda seis 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.
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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 ainda diversas 
excursões incluindo a Londres e Brighton, ou a Canterbury e 
Hastings. Aos domingos poderão ser organizadas outras 
excursões opcionais de carácter recreativo.

PROGRAMA - Educacional, 
Desportivo e Cultural.

- 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 1 responsável durante toda a estada
- Seguro de Viagem

ESTE PROGRAMA INCLUI

PARTIDA DE GRUPO 
MÍNIMO 15 PARTICIPANTES

PREÇO POR PESSOA

1.860€

TUDO
INCLUÍDO

INSCRIÇÕES VÁLIDAS ATÉ 13 DE ABRIL DE 2018
Cristina Martinho
Telefone: 213 581 891
E-mail: cristina.martinho@snqtb.pt

Condições gerais de acordo com o nosso website www.snqtb.pt.
Preços sujeitos a alterações cambiais e disponibilidade de lugares.


