
GARANTIDO
Cursos de inglês no verão para 

Juniores em Bournemouth
Cursos de qualid

ad
e

Portuguese

35 anos de sucesso em educação



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

Excursões feitas pelos nossos guias turísticos especializados.
Exemplos de nossas excursões de dia inteiro incluem: Uma viagem a Londres (todas as semanas com o 
programa Prêmio), Portland, Weymouth & Lulworth Cove, Oxford e Bath.
Exemplos de nossas excursões de1/2 dia incluem: Bournemouth, Winchester, Christchurch & New 
Forest, Swanage & Corfe Castle, Poole, Southampton e Portsmouth.
Exemplo de atividades incluem: Viagem ao Splashdown, Laserquest e boliche, Viagem à praia, Cinema,
Karaoke e Festa discoteca no Cavendish Club.

 · 20 aulas por semana
 · Acomodação em regime de pensão 

completa em casa de família e/ou 
residência

 · Idades de 10 a 17 anos
 · Casa de família inclui: viagens pré-pagas 

passe para o transporte público local
 · 7 excursões (2 dias completos e  

5 viagens de 1/2 dia)
 · 9-10 atividades (esportes e diversão)

 · 22.5 Aulas por semana
 · Acomodação em regime de pensão 

completa em casa de família e/ou 
residência

 · Idades de 9 a 17 anos
 · Casa de família inclui nosso serviço de 

transporte ida e volta (até 4 vezes ao dia)
 · 9 excursões (3 dias completos e 6 viagens 

de 1/2 dia)
 · 9-10 atividades (esportes e diversão)

A partir de £ 485 por semana A partir de £ 539 por semana

Cavendish PrêmioPrograma Padrão

Cursos de verão em Bournemouth 2018
Programas de 1 a 10 semanas

Disponível em casa de família ou residência estudantil.
Datas em junho, julho e agosto de 2018

Totalmente supervisionado - Um líder gratuito a cada 15 alunos

Excursões e atividades

Serviço de transferência do aeroporto Heathrow

Oferecemos serviços de transferência entre London Heathrow e Cavendish School of English Todos os 
fins de semana por apenas £ 25 por pessoa. No entanto, o primeiro serviço do dia é GRÁTIS!

Coleta aos domingos do aeroporto Heathrow: 10:00 am 13:00 pm 16:00 pm

Sábado Partidas do aeroporto de Heathrow: 09:00 am 12:00 pm 15:00 pm

Os alunos podem partir ao domingo no servico gratuito 10:00 am. Mas £ 25 será cobrado por noite extra.

OFERTA 

ESPECIAL


