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Cursos de inglês no outono para 

Juniores em Bournemouth
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36 anos de sucesso em educação
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Cavendish School of English - Aprender com diversão!
63 Cavendish Road, Bournemouth, England BH1 1RA
Tel: +44 (0) 1202 770070  •  Email: info@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Ligue ou envie-nos um e-mail! Nossa equipe de marketing multilingual ficará feliz em ajudá-lo.

Serviço de transferência do aeroporto Heathrow

Oferecemos um serviço de transferência GRATUITO entre o Aeroporto Londres 
Heathrow e Cavendish Escola de inglês nos seguintes horários da semana:

Chegada aos Domingos, do aeroporto de Heathrow entre 10:00 da manhã - 12:00 da tarde

Saídas sábado no aeroporto de Heathrow às 10:00 da manhã

 · 45 aulas (22,5 por semana)
 · Acomodação em regime de pensão 

completa em Casa de família
 · Serviço diário de transporte ida e 

volta (até 4 vezes ao dia)
 · 8 excursões (3 dias completos e  

5 viagens de ½ dia)
 · 8 atividades (esportes e diversão)

 · 22 aulas 
 · Acomodação em regime de pensão 

completa em Casa de família 
 · Serviço diário de transporte ida e 

volta (até 4 vezes ao dia)
 · 4 excursões (2 dias completos e  

2 viagens de ½ dia)
 · 5 atividades (esportes e diversão)

 A partir de £ 439 por semana £ 583 por estadia de 8 dias

Programa de 8 diasPrograma de 2 semanas

Cursos de outono em Bournemouth 2019
Reservas a partir de 1 semana
Para idades entre 9 e 17 anos

Datas disponíveis em outubro e novembro de 2019
Totalmente supervisionado - Um líder gratuito para cada 10 alunos

GRÁTIS!

Excursões e atividades

Excursões feitas pelos nossos guias turísticos especializados.
Exemplos de nossas excursões de dia inteiro incluem: Londres todas as semanas, Portland, Weymouth 
& Lulworth Cove, Oxford e Bath.
Exemplos de nossas excursões de ½ dia incluem: Bournemouth, Winchester, Christchurch & New 
Forest,Swanage & Corfe Castle, Poole, Southampton e Portsmouth.
Exemplo de atividades incluem: Splashdown, Laserquest e boliche, Viagem à praia, Cinema e Karaoke, 
Festa Discoteca na Cavendish Club.


