LONDRES – JANEIRO DE 2019 – SENAC-RS
Duração: 3 semanas
Embarque: 26 de janeiro de 2019

x

Idade:
Entre 13 e 16 anos: aulas entre os estudantes do grupo
Acima de 16 anos: aulas com estudantes internacionais
Sobre a Inglaterra:
A Inglaterra é o berço da língua inglesa, e por isso é um dos destinos mais procurados por brasileiros que
querem viver uma experiência no exterior. É um país pequeno, mas bastante antigo e muito rico em cultura.
Sua capital, Londres, é um dos pontos de referência histórico e cultural do mundo.
O curso de inglês:
 Curso de inglês com carga horária de 20 horas/semana com 5 horas/semana online;
 Teste de nivelamento no primeiro dia e material didático incluído;
 Desenvolvimento de competências comunicativas, proporcionando maior independência e
confiança no uso do inglês;
Acomodação e alimentação:
 Hospedagem em residência estudantil em quartos duplos com
banheiro privativo;
 Inclui café da manhã todos os dias e almoço (packed lunch)
durante a semana.

O que está incluído no programa:
 Passagem aérea saindo de Porto Alegre ida e volta
 Curso de inglês de 20 horas/semana com 5 horas/semana online;
 Teste de nivelamento e material didático;
 Acomodação em residência estudantil em quarto duplo com
banheiro privativo;













Café da manhã todos os dias;
Almoço (packed lunch)* nos dias de semana;
Transfer in e out;
Seguro viagem internacional;
Atividades e passeios: Madame Tussauds, Torre de Londres,
Camden Town, Covent Garden, Greenwich Park, Picadilly Circus e
Leicester Square, Hyde Park, Natural History Museum, Science
Museum;
Tour em Oxford e Cambridge;
Certificado de conclusão do curso;
Chip telefônico;
Acompanhamento e supervisão de um professor do SENAC-RS e
staff World Study para um grupo de no mínimo 10 alunos

Packed lunch: uma bebida, um sanduíche e uma sobremesa (fruta ou doce)

Investimento:
USD 4.680 (quatro mil seiscentos e oitenta dólares americanos)
Forma de pagamento:
 Para matrículas em Janeiro/2018: 12 parcelas de USD 390 de janeiro/2018 a dezembro/2018
 Para matrículas em Fevereiro/2018: 11 parcelas de USD 426 de fevereiro/2018 a dezembro/2018
 Para matrículas em Março/2018: 10 parcelas de USD 468 de março/2018 a dezembro/2018
 Para matrículas em Abril/2018: 9 parcelas de USD 520 de abril/2018 a dezembro/2018
 Para matrículas em Maio/2018: 8 parcelas de USD 585 de maio/2018 a dezembro/2018
 Para matrículas em Junho/2018: 7 parcelas de USD 669 de junho/2018 a dezembro/2018
 Para matrículas em Julho/2018: 6 parcelas de USD 780 de julho/2018 a dezembro/2018
O que não inclui:
 Custos de passaporte (consultar site da polícia federal)
 Taxas de embarque (USD200 a USD 350) e de emissão (USD 150) de passagem aérea – valor a
ser pago em setembro/outubro de 2018.
 Almoço nos finais de semana e jantar todos os dias
 Despesas pessoais
 Passeios opcionais:
o Windsor Castle
o London Sightseeing Bus Tour
o Harry Potter Studio Tour
o Hampton Court Palace
o Shakespeare Globe
o Tour no Wembley Stadium
o Musical no West End
Mais informações:

www.senacrs.com.br/faleconosco ou 4002-6030.
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h.

