
CULTURA CURSOS INTERNACIONAIS 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 - 

Programa O Clube Millennium bcp divulga, à semelhança dos anos anteriores, os cursos de 

Línguas Internacionais (Inglês e Espanhol) do parceiro MULTIWAY, a realizar no 

verão de 2020, em Inglaterra e Espanha. 

 
Cursos Internacionais 

Verão 2020 

 

LITTLE EXPLORERS (6-11anos) EASTBOURNE INGLATERRA 
17:30h de aulas por semana 

O campus fica à beira mar, na cidade costeira de Eastbourne, e 
apenas a alguns minutos a pé da praia. Este campus, fundado em 
1895, oferece um ambiente familiar, seguro e acolhedor onde as 
crianças se sentem felizes. Pensão completa. 
Nível de inglês: todos os níveis  - desde A0 (absoluto principiante). 
Quinzenas: 28 de junho a 22 de agosto (13 noites, recomendado). 
PVP: 2.976€ Sócios: 2.926€ (sem voos incluídos).  
 

 CAMBRIDGE JUNIORS (14-17) CAMBRIDGE INGLATERRA 
Residential & Homestay 

A escola fica no centro de Cambridge, perto dos jardins botânicos da 
universidade, bem como a 500 metros do principal parque da cidade.  
Sem voos incluídos. Pensão completa. 
 
Nível de inglês: todos os níveis - desde A0. 
Quinzenas: 28 de junho a 22 de agosto (13 noites). 
PVP: Alojamento em famílias (13 noites) 1.980€ | Sócios: 1.930€. 
PVP: Alojamento em residência com quarto partilhado (13 noites) 
2.221€ | Sócios: 2.171€. 
PVP: Alojamento em residência com quarto single (13 noites) 2.294€  
Sócios: 2.244€. 
PVP: Residência com quarto single Raylard 2.355€ | Sócios: 2.305€. 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO ESPANHOL (18-22) BENALMÁDENA ESPANHA 
20 aulas por semana 

Alojamento em família de acolhimento, em quarto duplo, com casa de 
banho partilhada e meia pensão. Existe opção de alojamento nas 
residências ou apartamentos da escola, sem qualquer refeição e sem 
voos. 
Nível Mínimo: A1 (principiante a avançado). 
Semanas: 7 de junho a 22 de agosto. 
PVP 1 semana:   594€   | Sócios:    544€. 
PVP 2 semanas: 1.073€ | Sócios: 1.023€. 
PVP 3 semanas: 1.547€ | Sócios: 1.497€. 
PVP 4 semanas: 2.061€ | Sócios: 2.011€. 
 
  
 

 

Informações adicionais: 
                           Site: www.multiway.org | Email: multiway@multiway.org |  Telefone: 218 132 535  
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