Cultura
CURSOS DE VERÃO

O Clube Millennium bcp tem o prazer de apresentar a programação da CILING para o
verão 2018.
Para os meses de julho e agosto, a CILING preparou diversas opções para Viagem de
Grupo e Curso de Verão em Inglaterra e Nova Iorque, especialmente vocacionados para
a ocupação do tempo de férias de crianças e jovens dos 10 aos 18 anos.
Pertencentes a reconhecidas e reputadas organizações, todos os colégios oferecem
infraestruturas e alojamento de qualidade em localizações privilegiadas, garantindo
umas férias divertidas e inesquecíveis!
Lembramos que todos os Programas de Grupo, para estadias de duas semanas,
funcionam em regime de "Tudo Incluído" com:

Passagem aérea e taxas de aeroporto
Transporte do aeroporto ao Colégio e vice-versa
Curso de língua inglesa
Alojamento de pensão completa na Residência do
Colégio
Programas de atividades desportivas e recreativas
Excursões e visitas
Material didático
Diploma final de curso
Acompanhamento por professores
Seguro de viagem

Os grupos são compostos por um mínimo de 15 participantes, resultando da
inscrição individual de alunos portugueses, que irão conviver com jovens das mais
diversas nacionalidades ao mesmo tempo que conhecem outro País e fazem novas
amizades.
Consulte o site www.ciling.pt

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS! OS LUGARES SÃO LIMITADOS!

Cultura
CURSOS DE VERÃO
O Clube Millennium bcp beneficia de preços preferenciais sobre os valores praticados pela
CILING:

• St. Mary’s University
School
• Hurst College

• Berkhamsted School
• Bath Spa University
• Newland Park College
• Rider University (Nova
Iorque)

VALOR PARA O
CLUBE (€)

DATAS

PROGRAMA

• 1 a 15 de julho

• 2.194

• 10 a 24 de julho ou 25
de julho a 7 de agosto
• 8 a 22 de julho
• 22 de julho a 5 de
agosto
• 29 de julho a 12 de
agosto
• 1 a 15 de agosto

• 2.042

• 2.071
• 2.099
• 1.871
• 3.420

(Clique no Colégio do seu
interesse para mais
informações)

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS! OS LUGARES SÃO LIMITADOS!
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FICHA DE INSCRIÇÃO

