EUROPE EXPLORER
INGLATERRA, SUIÇA E FRANÇA - JANEIRO 2020
Saída do Brasil: 03 de Janeiro/20
Chegada em Londres: 04 de Janeiro/20
Período de curso: 06 a 17 de Janeiro/20
Viagem para Genebra: 18 a 23 de Janeiro/20
Volta para ao Brasil: 23 de Janeiro/20
Duração do programa: 03 semanas
Duração do curso: 02 semanas
Local do Curso: WSE - Wimbledon School of English
Itinerário
Saída: Aéreo – a definir;
Londres:
Acomodação: Casa de família, quartos duplos.
Refeições: Café da manhã e jantar inclusos na acomodação todos os dias / Almoço na
escola de 2ª à 6ª / Aos fins de semana, durante os passeios, almoços e jantares a definir.
04/01 - Chegada em Londres. Receptivo no aeroporto. Traslado para a acomodação em
Wimbledon. Restante do dia livre para descanso ou para passeios/compras, a definir.
05/01 - City tour pela cidade de Londres com visita aos principais pontos turísticos.
06/01 - 10/01 - Aulas e atividades na escola (manhã e tarde).Todo material de estudo será
fornecido pela instituição.
11/01- Tour em Oxford com guia. Ingressos/entradas e alimentação não inclusas.
12/01 - Dia livre ou excursão para conhecer escolas públicas de High-School na Inglaterra
13/01 - 17/01 - Aulas e atividades na escola (manhã e tarde).
18/01 - Fim das atividades em Londres, check-out na acomodação e preparativos para
viagem à Suíça. Traslado para o aeroporto por volta das 6AM.

Saída: Aéreo a definir;
Genebra:
Acomodação: Geneva Hostel, em quartos múltiplos.
Refeições: Café da manhã incluso na acomodação. Outras refeições a definir, mediante
programação.
18/01 - Chegada em Genebra. Receptivo no aeroporto. Traslado para acomodação.
Restante do dia livre para descanso ou para compras/passeios.
19/01 - City tour pela cidade de Genebra com guia em inglês
20/01 - Visita guiada ao CERN, com o Prefessor Marcelo
21/01 - Visita de dia completo, com serviço privativo e guia local, para a cidade de Berna.
Opcional: Parada na Maison Cailler (Chocolateria).
22/01 - Visita de dia completo, com serviço privativo e guia local, para a cidade de
Chamonix, incluindo a ascensão ao Alguille du Midi.
23/01 - Fim das atividades na Suíça, check-out na acomodação e preparativos para volta
ao Brasil. Traslado para o aeroporto.
Saída: Aéreo Genebra  São Paulo
WSE – Wimbledon School of English
A Wimbledon School of English foi criada em 1964 e tem a reputação de excelência
em tudo o que fazem. No momento, é a única escola de idiomas do Reino Unido que
recebeu 15 pontos positivos em inspeção do British Council. Essa é a mais alta
pontuação possível, portanto, a escola está classificada como a melhor do Reino
Unido.
5 motivos pelos quais escolhemos a escola WSE:
Excelência acadêmica
Ampla variedade de cursos
Acomodações de qualidade, próximas à escola
Programas sociais interativos
Localização perfeita em Londres

Acomodação:
A qualidade das acomodações em Wimbledon é de padrão extremamente alto e
muitas das opções estão à uma pequena distância a pé. O tempo máximo de
deslocamento entre as acomodações e a escola é de 25 minutos. As acomodações
são providenciadas com antecedência e presamos por famílias que tenham interesses
semelhantes aos dos estudantes. A alimentação oferecida pelas famílias é sempre de
muita qualidade, seguindo o padrão e a cultura londrina.
Estudo, Excursões e Passeios na Inglaterra*
O que está incluso:
Traslados (Aeroporto  Hotel, ida e volta/ Oxford, ida e volta / Outro destino a definir,
ida e volta);
Duas semanas de curso de inglês, pela manhã;
Acomodação por 14 noites em casa de família (Quartos duplos);
Três refeições diárias;
Um dia de Tour em Oxford com guia;
Atividades fornecidas pela escola durante os dias de aula e passeios guiados durante
os outros dias que incluem, mas não se limitam à British Museum, Camden Market,
Natural History Museum, London Eye (Ingresso incluso), Big Ben, British Parliament,
Buckingham Palace, dentre outros;
Seguro de viagem AssistCard AC60 com EUR 60.000 de cobertura, de acordo com
Tratado de Schengen;
Acesso à plataforma online de ensino da escola por 3 meses antes e por 3 meses
após o curso.
O que não está incluso:
Despesas pessoais (compras, transporte local, ingressos para outras atrações, etc.);
Algumas refeições em dias de excursões e turismo;

Excursões e Passeios na Suíça/França*
O que está incluso:
Traslados (Aeroporto  Hotel ida e volta);
Acomodação por 05 noites em hostel, com quartos múltiplos.
City Tour pela cidade de Genebra, com guia;
Tour guiado a Cern pelo professor;
Tour guiado privativo com transporte para Berna;
Tour guiado privativo com transporte para Chamonix;
Ascenção ao Alguille du Midi;
Seguro de viagem AssistCard AC60 com EUR 60.000 de cobertura, de acordo com
Tratado de Schengen;

O que não está incluso:
Despesas pessoais (compras, lanches, ingressos para atrações, etc.).
Refeições diárias
Alguns passeios oferecem almoço com entrada, prato principal e sobremesa.
(Valor aprox. 65 Euros por pessoa) - Opcional.
Ingresso e visita à chocolataria Maison Cailler com degustação. (Valor aprox. 45 Euros
por pessoa) - Opcional.
*Programação e valores estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

CUSTOS:
Parte Terrestre: GBP 2.490 = R$ 12.674,10.*
Forma de pagamento:
Opção1: Em até 4x sem juros (Valor da parcela é calculado no cambio do dia do
pagamento). Saldo total deverá estar quitado até o final de Novembro/19.
Opção2: Valor integral ou parcial financiados pelo SICREDI – PIUMHI.
* Os valores podem sofrer alteração de acordo com variação cambial. Câmbio GBP 07/08/19 = R$ 5,09 (GPB 
Libra Esterlina)

Parte aérea: a definir

