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Considerada Cidade Património Mundial da Humanidade, Bath 
é um destino popular desde a época dos Romanos. 
 
Localizada a cerca de uma hora e meia de comboio de 
Londres, esta é uma cidade carregada de história e cultura, 
que junta o tradicional ás mais recentes lojas, cafés e 
restaurantes. 

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 rodeados por espaços 
verdes, um lago e uma paisagem rural deslumbrante. Das 
modernas instalações fazem parte inúmeras salas de aula, sala 
de informática, espaço de Artes e várias zonas verdes para 
jogos, relaxar com os amigos ou estudar ao ar livre. 
 
Dentro do campus localizam-se ainda as residências para 
alojamento dos estudantes, oferecendo modernos quartos 
individuais com casa de banho privada, e um espaçoso 
refeitório, onde são tomadas as três refeições diárias – á 
excepção dos dias de excursão, em que será entregue um 

packed lunch (almoço embalado). 
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As aulas de Língua Inglesa são leccionadas em pequenas 
turmas multinacionais com um máximo de 15 alunos, 
compostas de acordo com o nível de conhecimento da Língua 
Inglesa, num total de 15 horas semanais. Com aulas de manhã 
e de tarde em diferentes semanas, é apresentado um 
equilibrado programa de ensino, com dois professores 
diferentes, que abrange diversas áreas de modo a 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 actividades. Haverá 
tempo para jogos e torneios de futebol, basquetebol, voleibol, 
ténis de mesa e aulas de aeróbica, e para um conjunto de 
actividades 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 Bath, está prevista uma tarde de visita aos Roman 
Baths, e uma excursão de meio-dia a Bristol. Os sábados são 
dedicados a excursões de dia-inteiro, dando oportunidade de 
conhecer as emblemáticas cidades de Londres e Cardiff. 

PREÇO POR PESSOA  2210€ 

PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

Rua de São José nº 222 1150-327 Lisboa 

Tel. 21 310 3544 / 45 Fax. 21 310 3549 

info@ciling.pt  www.ciling.pt 
 

Condições gerais de acordo com o nosso website www.ciling.pt – Preços sujeitos a alterações cambiais e disponibilidade de lugares 

 
- 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 Actividades desportivas/sociais/culturais 
- Diploma de aproveitamento escolar 
- Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada 
- Seguro de Viagem 

 

ESTE PROGRAMA INCLUI: 

 

PROGRAMA                                                Educacional | Desportivo | Cultural 
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