Destino: San Diego, Estados Unidos
Duração: 2 semanas
Data de Embarque: 25 de janeiro de 2020
Data de Retorno: 08 de fevereiro de 2020
Idade mínima: 14 anos

x

Sobre San Diego:
San Diego é a maior cidade da California e a oitava maior dos Estados Unidos. Suas lindas paisagens
fazem com que essa cidade seja lembrada como a terra do sol, das praias e do surfe, e é possível
encontrar opções de lazer, diversão e entretenimento em quase todos os bairros da cidade.
O que inclui:
• Curso de inglês de 20 lições por semana;
•

Teste de nivelamento e orientação;

•

Acomodação em quarto duplo em casa de família c/ café da manhã, lanche e jantar;

•

Transfer in/out;

•

Seguro Viagem Internacional;

•

Atividades e passeios: 5 atividades durante a semana e 2 day tour em cada final de semana:
o Tour of Downtown San Diego;
o DayTour Sea World;
o Visita ao US Midway Museum;
o Visita ao SeaPort Village, complexo de lojas e restaurantes à beira-mar;
o Visita à Old Town, bairro de San Diego, área mais antiga, local do primeiro assentamento
europeu na atual Califórnia;
o Visita à cidade de Coronado;
o Visita ao La Jolla, estância balneária;
o Visita ao Mission Bay Aquatics ou similar;
o Visita ao World Famous San Diego Zoo;
o Visita ao Cabrillo Monument;
o Day Tour Outlet

Investimento (parte terrestre)
USD 3.040,00
Formas de Pagamento:
• Entrada de USD 304,00 e saldo em 10 x USD 274,00 no cartão de crédito, parcelas fixas em reais
e sem juros
• Entrada de USD 608,00 e saldo em 12 x USD 243,00 no cartão de crédito, parcelas fixas em reais
e sem juros
• Entrada de USD 304,00 e saldo em 6 x USD 456,00 no boleto bancário, parcelas fixas em reais e
sem juros

•

Entrada de 10% e saldo em até 24 x no financiamento, parcelas fixas em reais e com juros
mediante aprovação bancária

Passagem Aérea:
USD 944,00 + taxa de embarque e emissão ( aprox: USD 150,00)
Forma de Pagamento: 10 parcelas no cartão de crédito
O que não inclui:
• Despesas pessoais
• Visto americano, passaporte
Mais informações:
www.senacrs.com.br/faleconosco ou 4002-6030.
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h.

