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CURSOS DE VERÃO

Nova Iorque
Rider University - de 31 de julho a 14 de agosto
Dos 12 aos 18 anos
Nova Iorque é uma das mais emocionantes e dinâmicas cidades do mundo. Diz-se com 
frequência que é a cidade que nunca dorme! É famosa pela sua oferta cultural pela
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Programa

frequência que é a cidade que nunca dorme! É famosa pela sua oferta cultural, pela 
variedade de opções de entretenimento que oferece, com museus, teatros, restaurantes, 
bares e também pela possibilidade de boas compras.
O campus da Rider University situa-se a cerca de hora e meia de Nova Iorque e oferece 
excelentes condições para a realização de um curso de verão numa atmosfera 
verdadeiramente internacional.
Programa: Parte importante do programa é composto pelas aulas de Língua Inglesa, que 
decorrem durante as manhãs, num total de 20 lições por semana, em turmas 
multinacionais. No restante tempo livre é programado pela Plus - Study Tours um completo 

i l lt lprograma social e cultural.
Aproveitando a proximidade à cidade de Nova Iorque, haverá oportunidade de visitar 
aquela que é mais conhecida por ‘Big Apple’. Em duas semanas de estadia estão previstas 5 
deslocações a Manhattan, visitando locais emblemáticos como Central Park, Fifth Avenue, 
Top of the Rock, Statue of Liberty, Ellis Island and Museum, Ground Zero, etc. São ainda 
planeadas idas à Broadway, jantares no Hard Rock Café e tours New York by Night. No 
programa está ainda incluído uma visita à cidade de Filadélfia e um fim de semana em 
Washington.

Florida
Boca Raton - Lynn University – de 23 de julho a 6 de agosto
Dos 13 aos 18 anos
Boca Raton situa-se no sul da costa da Florida, a curta distância de Miami, Fort
Lauderdade, Palm Beach e Orlando. Toda a costa da Florida é conhecida pelas extensas 
praias de areia prateada, banhadas pelas águas quentes do Atlântico, que contribuem para 
a presença constante de turistas e estudantes nesta região.
O campus da Lynn University, a cerca de 4 km do Oceano Atlântico, ocupa uma vasta área eO campus da Lynn University, a cerca de 4 km do Oceano Atlântico, ocupa uma vasta área e 
é considerada uma das universidades mais seguras de todo o território americano. Para 
alojamento dos estudantes são utilizadas várias residências existentes no campus
universitário, ficando os alunos instalados em quartos de três e quatro camas, com casa de 
banho privativa. Cada residência tem ainda confortáveis salas comuns com televisão e 
vídeo. As refeições são servidas no refeitório principal: três refeições durante os dias de 
semana e ao sábado e domingo será servido um brunch e um jantar.
Programa: Parte importante do programa são as aulas de Língua Inglesa, que decorrem 
durante as manhãs, num total de 20 lições por semana, em turmas multinacionais com um , ç p ,
máximo de 12 alunos por turma.
No restante tempo livre é programado pela LAL Summer Schools um completo programa 
desportivo, social e cultural com variadas atividades que visam sempre a máxima 
participação dos alunos e o seu divertimento! As tardes podem ser dedicadas à piscina, 
futebol, voleibol, ténis e outros desportos, ao mesmo tempo que se promovem atividades 
mais artísticas e trabalhos manuais no Art Cafe. Após o jantar a animação continua com 
várias noites temáticas dedicadas à dança, filmes, jogos e concursos. Durante a estadia os 
alunos realizam ainda diversos passeios e visitas. Durante a semana, os passeios de meio-
dia serão aproveitados para dar a conhecer as famosas praias, o Everglades National Park e o 
outlet Sawgrass Mills Mall. No fim de semana, as excursões de dia-inteiro preveem a visita a 
Miami, Seaquarium e WaterPark. Poderão ainda ser propostas excursões opcionais, incluindo 
um fim de semana em Orlando com visita aos Parques da Disney e Universal Studios.
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Preço / Sócio:

€ 2 845,00 - Rider University - Nova Iorque;

€ 2 527,00 - Boca Raton - Lynn University - Florida.

Custos

Inclui:
Passagem Aérea Lisboa/Nova Iorque ou Miami/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 Atividades desportivas/sociais/culturais;
Diploma de aproveitamento escolar;Diploma de aproveitamento escolar;
Acompanhamento por um responsável durante toda a estada;
Seguro de Viagem.

Inscrições limitadas e até 30 de abril.

A realização destes cursos está condicionada a um número mínimo de participantes.
Diversos

ç p p

A 7 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo
real.
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