Campos de Férias
para Jovens

Suíça

Aprende Inglês
Aventura-te
Diverte-te

Campos de Férias para Jovens nos Alpes Suíços
Uma das melhores formas de aprender uma língua, para além
das aulas, é o convívio e as atividades praticadas. E para os
jovens, não há nada mais entusiasmante do que combinar
aulas com Campismo, Futebol, Excursões a outras localidades
e muito, muito mais!
No fundo, aprender uma Língua e pô-la imediatamente em
prática durante o resto do dia!
E é essa a proposta da MultiWay para este Verão: Aprender
Inglês, viver uma experiência incrível com outros estudantes
dos quatro cantos do mundo e rodeados das mais belas
paisagens europeias, nos Alpes.
Existem três tipos de Campos de Férias diferentes que podes escolher. Cada um com a sua especialidade e virada
para diferentes atividades:
•
•
•

English Camp
Adventure Camp
Football Camp

English Camp
O mais tradicional de todos. Um Campo de Férias que se concentra muito na aprendizagem da Língua Inglesa. É
esse o seu maior foco. Mas não só! As aulas decorrem durante o período da manhã, mas a tarde e a noite são
preenchidas com atividades para que continues a praticar o que aprendeste durante as aulas.
Localização – Schwarzsee
Idades – Dos 10 aos 17
Duração do Curso – 1 a 5 semanas
Datas de início Julho – 5, 12, 19 e 26
Agosto – 2
Programa

Manhãs – 20h de aulas de Inglês por semana (Máximo de 6 alunos por aula)
Tardes – Workshops (Culinária, Desporto ou Arte); Excursões (Lago; Breca Valley, entre outras)
Noites – Programa recreativo (Karaoke, Concerto, Disco, Fogueira à beira lago)

English Camp
Quarto Duplo
Quarto Quádruplo

1 semana
1.805 €
1.567,50 €

2 semanas
2.802,50 €
2.327,50 €

3 semanas
3.942,50 €
3.230 €

4 semanas
5.035 €
4.085 €

O Valor apresentado inclui:
•

Todas as atividades descritas; alojamento em residência em regime de pensão completa; transfers de/para aeroporto

Ao preço do curso, acresce:
•

•
•

A taxa de inscrição na MultiWay no valor de € 150.
As inscrições simultâneas no mesmo curso beneficiam dos seguintes descontos:
- 2 inscrições: desconto de €50 em cada inscrição / 3 inscrições: desconto de €75 em cada inscrição
Despesas por transferência bancária da MultiWay para a Escola € 48
Voos e seguro (a MultiWay pode tratar, se os pais assim o entenderem)

Para além do English Camp, existem ainda os Campos de Férias dedicados ao Francês e ao Alemão

Adventure Camp

Aventura-te pelos Alpes Suíços enquanto aprendes Inglês! A
combinação perfeita. As aulas de Inglês ocorrem durante as
atividades ao longo do dia e são direcionadas para a fauna e
flora local, técnicas de sobrevivência, meteorologia, entre
outras e leccionadas por professores/monitores experientes.
Colocas imediatamente em prática o que aprendes!
Localização – St. Bernard
Idades – 10 aos 17
Duração do Curso – 1 a 3 semanas
Datas de início Julho – 5, 12 e 19
Programa do Curso

Durante o dia – As aulas em Inglês do Campo Aventura decorrem durante as atividades ao longo do
dia e não em ambiente de sala de aula. Conteúdo: fauna e flora locais, técnicas básicas de
sobrevivência, como entender a meteorologia, construir um abrigo de emergência, fazer lume sem
fósforos, conseguir arranjar alimentos na natureza e orientação com mapa.
Noites – Programa recreativo (Acampamento noturno, Fogueira à beira lago, entre outras)

Adventure Camp
Valor

1 semana
1.282,50 €

2 semanas
2.042,50 €

O Valor apresentado inclui:
•

Todas as atividades descritas; alojamento em residência em regime de pensão completa; transfers de/para aeroporto

Ao preço do curso, acresce:
•

•
•

A taxa de inscrição na MultiWay no valor de € 150.
As inscrições simultâneas no mesmo curso beneficiam dos seguintes descontos:
- 2 inscrições: desconto de €50 em cada inscrição / 3 inscrições: desconto de €75 em cada inscrição
Despesas por transferência bancária da MultiWay para a Escola € 48
Voos e seguro (a MultiWay pode tratar, se os pais assim o entenderem)

Football Camp

Pratica futebol, desenvolve-o com os melhores treinadores
enquanto aprendes a Língua Inglesa com professores
nativos e especializados no Ensino para estudantes
estrangeiros
Localização – Valais
Idades – Dos 10 aos 15
Duração do Curso – 1 a 3 semanas
Datas de início Julho – 19
Programa do Curso

Manhãs – Aulas de Inglês (15horas de aulas por semana)
Tardes – Treinos e atividades relacionadas com Futebol
Noites – Programa recreativo (Quiz sobre Futebol, Disco, entre outros)

Football Camp
Quarto para 4
Quarto para 6

1 semana
1.472,50 €
1.377,50 €

2 semanas
2.422,50 €
2.232,50 €

O Valor apresentado inclui:
•

Todas as atividades descritas; alojamento em residência em regime de pensão completa; transfers de/para aeroporto

Ao preço do curso, acresce:
•

•
•

A taxa de inscrição na MultiWay no valor de € 150.
As inscrições simultâneas no mesmo curso beneficiam dos seguintes descontos:
- 2 inscrições: desconto de €50 em cada inscrição / 3 inscrições: desconto de €75 em cada inscrição
Despesas por transferência bancária da MultiWay para a Escola € 48
Voos e seguro (a MultiWay pode tratar, se os pais assim o entenderem)

Para além do Football Camp em Inglês, existe ainda os Football Camps em Francês e em Alemão
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