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CURSOS DE VERÃO

Como nos anos anteriores, o Clube Millennium bcp divulga os Cursos de Língua Inglesa, em
Inglaterra e EUA, para crianças e jovens. Os colégios pertencem a reconhecidas organizações e
oferecem infraestruturas e alojamento de qualidade em localizações privilegiadas, que garantem
umas férias divertidas e inesquecíveis!

Ri k th S h l L d d 5 18 d j lh 19 d j lh 1 d tRickmansworth School, Londres - de 5 a 18 de julho ou 19 de julho a 1 de agosto
Dos 12 aos 17 anos

Prestigiado colégio privado de Inglaterra, rodeado por um espetacular campo de vários hectares, 
a cerca de 15 minutos do centro da localidade, este campus dispõe de excelentes infraestruturas 
para a prática de vários desportos, incluindo uma piscina interior, ginásio, diversos campos de 
jogos, courts de ténis, etc.
Programa: Em turmas multinacionais, com um máximo de 16 alunos, o curso de 22 lições 
semanais pretende que se aproveite ao máximo a estadia em Inglaterra, focando a oralidade e 
dando oportunidade a que se pratique sempre: dentro e fora da sala de aula!p q p q p
Para além de poderem praticar diversos desportos no campus do colégio, são ainda planeadas 
duas excursões por semana, dando oportunidade aos alunos de visitarem Londres, Cambridge 
ou Windsor. À noite, a animação continua com festas temáticas, concursos, show de talentos, etc.

Hurst College, Brighton - de 9 a 23 de julho ou 23 de julho a 6 de agosto
Dos 10 aos 17 anos

O colégio situa-se na região de Sussex, entre as vilas rurais de Hurstpierpoint e Hassocks, a cerca 
de 15 minutos da cidade de Brighton, na costa sul de Inglaterra. Esta é uma vibrante e jovem 
cidade caracterizada por uma vida boémia e uma atmosfera multicultural. Para além das praias, cidade caracterizada por uma vida boémia e uma atmosfera multicultural. Para além das praias,
história e cultura oferece inúmeras áreas de comércio e lazer. Com fáceis ligações rodoviárias, o 
colégio fica a curta distância dos principais aeroportos e a hora e meia do centro de Londres.
Programa: As aulas de Inglês ocupam as manhãs, num total de 20 lições semanais, em turmas 
multinacionais. Três vezes por semana, existe ainda uma hora adicional dedicada a trabalhos e 
projetos específicos. Todo o restante tempo livre é ocupado com um completo plano de 
atividades organizado pela Manor Courses. O programa inclui ainda duas excursões por semana. 
As excursões de dia-inteiro são normalmente planeadas para visitas às cidades de Londres, 
Oxford ou Canterbury, e as de meio-dia darão oportunidade a que se conheça Brighton, Royal
Tunbridge Wells ou Chichester.

Bath Spa University - de 15 a 29 de julho
Dos 12 aos 17 anos

Considerada Património Mundial pela UNESCO, Bath é um destino popular desde a época dos 
romanos. O espaçoso campus universitário da Bath Spa University é o palco desde Curso 
Internacional de Verão, oferecendo todas as condições para uma estadia de sucesso. A apenas 6 
km do centro da cidade, a universidade conjuga edifícios históricos com outros mais modernos 
num campus rodeado por espaços verdes, um lago e uma paisagem rural deslumbrante.
Dentro do campus localizam-se ainda as residências para alojamento dos estudantes, oferecendo 
modernos quartos individuais, e um espaçoso refeitório, onde são tomadas as três refeições 
diárias - à exceção dos dias de excursão, em que será entregue um packed lunch (almoço 
embalado).
Programa: As aulas de Língua Inglesa são lecionadas em pequenas turmas multinacionais com 
um máximo de 15 alunos, compostas de acordo com o nível de conhecimento da Língua Inglesa, 
num total de 20 lições semanais. Para além das aulas, este Curso de Verão organizado pela ELAC 
Study Vacations compreende ainda um programa para os tempos livres com diversos desportos e 
atividades. O programa social só fica completo com as excursões organizadas semanalmente. 

d d d d h d d dAproveitando a proximidade ao centro de Bath, são organizados passeios durante a tarde, 
incluindo visita às Roman Baths, e haverá ainda excursões de dia-inteiro a emblemáticas cidades 
como Londres ou Oxford.
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Eastbourne College, Eastbourne - de 29 de julho a 12 de agosto
Dos 12 aos 17 anos
Pertencente à bonita região de East Sussex, Eastbourne é uma pequena cidade costeira muito 
conhecida pelas suas atrativas praias, a cerca de uma hora e meia de Londres e a apenas 30 
minutos de Brighton. O Eastbourne College, fundado em 1867, possui ainda a marca do charme e 
estilo que caracterizam os colégios ingleses ao mesmo tempo que dispõe de todas as mais 
modernas condições para a realização de um Curso Internacional de Verão. O colégio situa-se no 
centro da cidade, ocupando uma extensa área, conjugando edifícios históricos com outros mais 
modernos. Das recentes instalações fazem parte inúmeras salas de aula, piscina interior, ginásio, 

Programa

ç p , p , g ,
extensos campos de jogos e vários courts de ténis.
Dentro do campus e a curta distância das restantes instalações, ficam as residências para alojamento 
dos estudantes, com quartos individuais, duplos e alguns triplos, e casas de banho a partilhar. As 
três refeições diárias são tomadas no refeitório do colégio, à exceção dos dias de excursão, em que 
será entregue um packed lunch (almoço embalado).
Programa: As aulas de Língua Inglesa são lecionadas em pequenas turmas multinacionais com um 
máximo de 15 alunos, compostas de acordo com o nível de conhecimento da Língua Inglesa, num 
total de 20 lições semanais. Um programa de ensino equilibrado, com dois professores diferentes, 

b d lh l f l d dvisa abranger diversas áreas e melhorar o Inglês falado, ouvido e escrito.
Para além das aulas, este Curso de Verão organizado pela ELAC Study Vacations compreende ainda 
um programa para os tempos livres com diversos desportos e atividades. Haverá tempo para jogos 
e torneios de futebol, basquetebol, voleibol, ténis de mesa e aulas de aeróbica, e para um conjunto 
de atividades dedicadas às artes: com teatro, dança, trabalhos manuais, etc. As noites são ainda 
dedicadas a festas temáticas, jogos internacionais, discoteca ou show de talentos. O programa 
social só fica completo com as excursões organizadas semanalmente. Aproveitando a proximidade 
ao centro de Eastbourne, são organizados passeios durante a tarde e haverá ainda 3 excursões de 
di i t i d t t di bl áti id d L d B i htdia-inteiro durante a estadia, a emblemáticas cidades como Londres ou Brighton.

Nova Iorque - Rider University - de 30 de julho a 13 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 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 excelentesO 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. 
Lawrenceville e Princeton são as cidades mais próximas, a cerca de 3 km de distância, e com 
ligação de autocarro à saída da universidade. Rodeado por extensos campos relvados, este campus
dispõe de excelentes infraestruturas que possibilitam a prática de diversos desportos, como o 
centro de fitness, pistas de atletismo, courts de ténis, piscina e vários campos de jogos. Dentro do 
espaço da Rider University os alunos dispõem ainda de banco, lavandaria, sala de computadores, 
centro médico e segurança 24 horas por dia.
Para alojamento dos alunos este espaçoso campus tem diversas residências próprias nas quais osPara alojamento dos alunos este espaçoso campus tem diversas residências próprias, nas quais os 
jovens ficam instalados, em quartos individuais ou duplos, com casas de banho a partilhar. As 
residências possuem também salas comuns muito confortáveis, com TV e DVD, onde os alunos 
poderão conviver ao final do dia. No refeitório principal serão servidas todas as refeições diárias, à 
exceção dos dias em que os alunos saem em excursão.
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 programa social e cultural.
Aproveitando a proximidade à cidade de Nova Iorque haverá oportunidade de visitar aquela queAproveitando 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.
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Custos Preço / Sócio:

€ 2.128,00 - Rickmansworth School, Londres;

€ 2.014,00 - Hurst College, Brighton;

€ 1.877,00 - Bath Spa University, Bath;

€ 1 839 00 E b C ll E b€ 1.839,00 - Eastbourne College, Eastbourne;

€ 3.040,00 - Rider University - Nova Iorque.

Inclui:
Passagem Aérea Lisboa/Londres/Lisboa; Taxas de Aeroporto e de Segurança
Ou
Passagem Aérea Lisboa/Nova Iorque ou Miami/Lisboa; Taxas de Aeroporto e de Segurança;
Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa;Transporte do Aeroporto ao colégio e vice versa;
40 lições de Língua Inglesa (no Rickmansworth School, 44 lições e 13 noites de alojamento);
14 noites de alojamento na residência da escola;
Pensão Completa (3 refeições diárias);
Programa de Atividades desportivas/sociais/culturais;
Diploma de aproveitamento escolar;
Acompanhamento por um responsável durante toda a estadia;
Seguro de Viagem.

Diversos Inscrições limitadas até 30 de abril.

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

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.

CILING - Centro Internacional de Línguas
Rua de São José, nº 222 – 1150-327 Lisboa  - Tel.: 213 103 544 / 45
info@ciling.pt | www.ciling.pt
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