
01 A 15 AGOSTO 2018 JOVENS DOS 13 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 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 
infra-estruturas 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 os jovens ficam 
instalados em pequenos apartamentos com quartos individuais 
ou duplos, casa de banho e zona comum. As residências 
possuem também salas comuns muito confortáveis, com TV e 
DVD, onde os alunos poderão conviver ao final do dia. 
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Parte importante do programa é composta 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. Haverá tempo para 
jogos e torneios de futebol, basquetebol, voleibol e para um 
conjunto de actividades dedicadas às Artes. As noites são 
ainda dedicadas a festas temáticas, jogos internacionais, 
discoteca ou show de talentos. 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 várias deslocações a Manhattan, 
visitando locais emblemáticos como Central Park e Strawberry 
Fields, Metropolitan Museum of Art, Fifth  Avenue, Top of the 
Rock,  Statue of Liberty e Ellis Island, Brooklyn Bridge, 9/11 
Memorial, Ground Zero e Wall Street, Greenwhich Village, 
Meatpacking e Chelsea Districts. Está ainda planeada uma 
tarde em Times Square, para assistir a um espectáculo da 
Broadway e jantar no Hard Rock Cafe! O programa só fica 
completo com um fim-de-semana em Washington, visita à 
cidade de Filadélfia, à Princeton University e um dia de passeio 

até Coney Island e às suas praias. 

PREÇO POR PESSOA  3600€ 

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/Nova Iorque/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: 
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