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CURSOS DE VERÃO

Nova Iorque
Rider University - de 20 de julho a 3 de agosto ou de 3 a 17 de agosto
Dos 14 aos 18 anos

Cursos de Verão nos Estados Unidos

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 
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 g p p g p p g g , q
decorrem durante as manhãs, num total de 20 lições por semana, em turmas 
multinacionais. O 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 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 

hWashington.

Florida
TLA – The Language Academy - de 29 de julho a 12 de agosto
Dos 14 aos 18 anos

A experiente organização TLA – The Language Academy organiza o seu Curso de Verão na 
Florida, na sua escola situada no centro de Fort Lauderdale, próximo do Boulevard Las Olas
e numa zona de muito comércio e restaurantes. 
O alojamento dos alunos é feito no Hotel Embassy Suites (da cadeia Hilton), próximo do 
porto de Fort Lauderdade em quartos triplos, todos com casa de banho e equipados com ar 
condicionado, telefone e televisão.

Programa: Parte importante do programa é composto pelas aulas de Língua Inglesa quePrograma: Parte importante do programa é composto pelas aulas de Língua Inglesa, que 
decorrem durante as manhãs, num total de 20 lições (17 horas) por semana, em turmas 
multinacionais. O restante tempo livre é programado pela TLA, um completo programa 
social e cultural com variadas atividades que visam sempre a máxima participação dos 
alunos e o seu divertimento! À noite a animação continua com várias festas temáticas, 
torneios desportivos, discotecas e uma excursão noturna por semana.
Devido à proximidade de Miami e de Orlando, haverá oportunidade de visitar os melhores 
locais de toda a Florida! 
O programa também inclui visita a um dos principais parques temáticos de OrlandoO programa também inclui visita a um dos principais parques temáticos de Orlando 
(dormida incluída).
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Custos Preço / Sócio:

€ 2 831,00 - Rider University - Nova Iorque;

€ 2 840,50 - TLA - The Language Academy - Florida.

Inclui:Inclui:
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 Atividades desportivas/sociais/culturais;
Diploma de aproveitamento escolar;
Acompanhamento por um responsável durante toda a estada;

Diversos

Acompanhamento por um responsável durante toda a estada;
Seguro de Viagem.

Só se realiza se houver um número mínimo de participantes.

Inscrições efetuadas por ordem de chegada até 30 de Abril.

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 n.º 222 – 1150-327 Lisboa  - Tel.: 213 103 544/45
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