
Cursos Internacionais

O Clube Millennium bcp divulga, à semelhança dos anos anteriores, 

os Cursos de Línguas Internacionais (Inglês) do parceiro Ciling a realizar no 
verão de 2023, em Inglaterra e na Irlanda.

Site do Parceiro: Ciling - Centro Internacional de Linguas

Ciling - Centro Internacional de Línguas 

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

St. Mary’s University College (Londres) 
(dos 12 aos 17 anos)
3 a 17 de julho de 2023

Embora fundado em 1850, St. Mary’s College é
um moderno campus universitário a apenas 10
minutos a pé do centro de Twickenham. Do
espaço do colégio fazem parte inúmeras
facilidades desportivas, incluindo um grande
ginásio para diversos desportos, courts de ténis,
vários espaços verdes e um campo sintético de
futebol e hóquei.

Mais Informações aqui.

Hurst College (Brighton)
(dos 8 aos 17 anos)

10 a 24 de julho de 2023

Construído no início do século XIX, com um estilo gótico
vitoriano, o colégio, estabelecido em 1849, tem uma longa
história de sucesso junto dos seus alunos internos. Dos 55
hectares que este campus ocupa, destacam-se: um ginásio
multidesportivo, piscina interior, courts de ténis e squash,
parede de escalada, estúdio de dança, sala de
cinema, internet café e diversos campos de jogos para as
mais diversas atividades ao ar livre.

Mais Informações aqui.

Consulte os Folhetos Informativos de St. Mary’s University College e Hurst College.
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https://www.ciling.pt/
https://ciling.pt/viagens-de-grupo-para-cursos-de-verao-em-londres/
https://ciling.pt/viagens-de-grupo-para-cursos-de-verao-em-brighton/
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000045434.pdf
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000045435.pdf
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Maynooth University (Dublin)
(dos 11 aos 17 anos)
2 a 16 de julho de 2023

Maynooth University, em Dublin, a apenas 5
minutos a pé do centro de Maynooth, é composto
por dois campus ligados entre si, que se conjugam
perfeitamente num fantástico espaço para a
realização de um Curso de Verão num
moderno campus universitário com uma pitoresca
localização rural. Das instalações fazem parte um
excelente complexo desportivo com courts de ténis,
estúdios de dança e inúmeros campos de jogos,
para além de diversas salas de aulas e espaços
comuns para diversas atividades.

Mais Informações aqui.

Informações adicionais:

Email: info@ciling.pt | Telefone: 213 103 544.

Custos
Custo para Sócios do Clube Millennium bcp:

❑ St. Mary’s University College, Londres - 2.600€ (PVP 2.765€);
❑ Hurst College, Brighton - 2.529€ (PVP 2.690€);
❑ Maynooth University, Dublin - 2.454€ (PVP 2.610€).

Consulte o Folheto Informativo de Maynooth University.
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Diversos

FICHA DE INSCRIÇÃO

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp

https://ciling.pt/viagens-de-grupo-para-cursos-de-verao-em-dublin/
mailto:info@ciling.pt
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000045436.pdf
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000045437

