
LONDON EYE | BIG BEN | TOWER BRIDGE

t e l e p h o n e
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europe summer
Datas
16 de julho a 4 de agosto de 2020.
Idade
07 a 17 anos.
Parte aérea
USD 1.279,00 + taxas.
Forma de pagamento: À vista ou 10 vezes sem juros no cartão de crédito. 
Parte Terrestre
      1ª opção: GBP 2.770,00 – À vista.
       2ª opção: GBP 2790,00* – Entrada de GBP 300,00 e restante quitado até 30 dias antes do embarque com 
opção de parcelamento. 
*o valor das parcelas será calculado de acordo com câmbio do dia do pagamento.

      3ª opção: GBP 2850,00* – Cartão de crédito – Entrada GBP 855,00 e restante dividido em
10 parcelas fixas em real, sem juros. 
*o valor em real será fixado no câmbio no dia da matrícula.

Inclui
Barcelona:
      3 dias de passeio em Barcelona com city tour guiado pelos principais pontos turísticos da cidade;
      Acomodação em hotel, suítes múltiplas com café da manhã incluído;
      Transfer aeroporto-hotel-aeroporto.

Inglaterra:
      2 semanas de curso de inglês com atividades;
      Acomodação no campus de uma tradicional escola inglesa (quartos compartilhados com
banheiros privativos);
      Todas as refeições (café da manhã, almoço e jantar na escola);
      Excursões para Brighton, Oxford e dois dias em Londres;
      Transfer aeroporto-escola-aeroporto;
      Kit viagem (Mochila, camiseta, porta moedas e outros);
      Acompanhamento de guia desde o Brasil.
OBS:A escola organiza os alunos em pequenos grupos multinacionais que realizam algumas atividades juntos 
durante o curso. Isto vai ajudá-los a ganharem confiança, fluência no inglês e incentivá-los a interagirem com mais 
estudantes de diferentes nacionalidades.
 Não inclui
      Chip de celular;
      Passe de transporte local em Barcelona;
      Ingressos para atrações opcionais;
      Refeições extras;
      Despesas pessoais.
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Mais informações

      Programação e valores estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
      O grupo acontece com mínimo de 12 alunos matriculados. 


