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Aprende de forma mais 
rápida e eficaz e em 
imersão cultural total 



PREÇOS E DATAS 
 
 

PREÇOS 

Todos os preços são indicados em Euros. Nos casos em que o pagamento é feito em prestações, 

o preço pode sofrer alterações caso a taxa de câmbio GBP/EUR sofra alterações significativas. 

A taxa de inscrição individual é de €150.00 a adicionar ao preço do curso. 

 

O PREÇO DOS CURSOS INCLUI 

Os preços indicados incluem, salvo exceções devidamente assinaladas, o seguinte: 

• Aulas do idioma segundo o que está especificado; 

• O programa de excursões e atividades indicadas; 

• Transfers à chegada e partida no país de destino. 

 

ANTIGOS PARTICIPANTES 

Os antigos participantes em cursos MultiWay beneficiam de um sistema de bónus progressivos 

em função do número de inscrições anteriores. 

 

INSCRIÇÕES SIMULTÂNEAS 

Todas as inscrições feitas na mesma altura para o mesmo curso e com as mesmas datas 

beneficiam dos seguintes descontos: 

2 Inscrições – €50,00 cada; 

3 Inscrições – €75,00 cada. 

 

DATAS 

Alguns cursos apresentam datas rígidas de início e fim, outros apresentam maior flexibilidade. As 

viagens devem sempre ser efetuadas nas datas indicadas. Viagens efetuadas em datas diferentes 

podem provocar uma tarifa suplementar no serviço de transfers, ou obrigar a um pagamento 

suplementar por maior número de dias de permanência. 

As datas dos cursos podem ser alteradas ou canceladas: 

• Por decisão da entidade organizadora estrangeira; 

• Quando os cursos se encontrarem preenchidos; 

• Por dificuldade na obtenção de voos nas datas pretendidas. 

 

Após consulta da lista anexa, deverá contactar com a MultiWay para obter mais informações. 

Para além dos cursos mencionados na tabela, há outras escolas que também podem oferecer 

este tipo de programa. 
  



INGLÊS EM CASA DO PROFESSOR 
 

Idades 07-17 Anos (estudantes com 18 anos ou mais terão de frequentar o curso para 
adultos no mesmo molde) 

Nº de Alunos 1 ou 2, se ambos se matricularem em simultâneo e tiverem níveis de Inglês similares 

Não há aulas a (*):  26 e 27/Dezembro; 01/Janeiro 

Refeições Pequeno-almoço, almoço e jantar incluídos 

Atividades Atividades extra são pagas à parte. Preço semanal a informar. 

Localização Bournemouth, Brighton, Cambridge, Oxford ou Edimburgo ou Londres 

Alojamento standard (**) Em casa do Professor 

O que está incluído Todas as aulas, alojamento, refeições e duas atividades por semana (centros de 
desporto, parques, museus, compras). 

(**) Quarto com casa de banho privativa tem um suplemento a informar. 
(*) Natal (25/DEZ) /Passagem do Ano (01/JAN) acarreta um suplemento a informar. 

 
 

1:1* 2020 preços por 
semana 

Fora de Londres 
Bournemouth, Brighton, Cambridge, 

Edimburgo OU Oxford. 

  Em Londres 
  

Duração dos cursos 
(semanas e horas) 

15h 20h 25h 15h 20h 25h 

1 Semana € 2.234,00 € 2.767,00 € 3.300,00 € 2.430,00 € 2.994,00 € 3.558,00 

2-3 Semanas € 2.126,00 € 2.659,00 € 3.192,00 € 2.322,00 € 2.886,00 € 3.450,00 

*Um estudante para um professor 
 

 

2:1* 2020 preços por 
semana 

Fora de Londres 
Bournemouth, Brighton, Cambridge, 

Edimburgo OU Oxford. 

  Em Londres 
  

Duração dos cursos 
(semanas e horas) 

15h 20h 25h 15h 20h 25h 

1 Semana € 1.709,00 € 2.108,00 € 2.508,00 € 1.860,00 € 2.284,00 € 2.706,00 

2-3 Semanas € 1.601,00 € 2.000,00 € 2.400,00 € 1.752,00 € 2.176,00 € 2.598,00 

* Dois estudantes para um professor 
 

 

 

2020 Transferes (por percurso) Aeroportos em Inglaterra Aeroporto na Escócia 

Bournemouth € 215 (LHR) / € 233 (LGW) - 

Brighton € 245 (LHR) / € 131 (LGW)  

Cambridge € 216 (LHR) / € 224 (LGW) / € 108 (STN) / € 128 (Luton) - 

Edimburgo - € 77 (EDI) 

Londres € 134 (LHR) / € 152 (LGW) / € 166 (STN) / € 145 (City)  

Oxford € 194 (LHR) / € 251 (LGW) / € 236 (Luton) - 

 

NOTA: Todos os preços são indicados em Euros. Nos casos em que o pagamento é feito em prestações, o preço 

pode sofrer alterações caso a taxa de câmbio GBP/EUR sofra alterações significativas. 

 



• Aprende Inglês em casa do Professor 
• Estuda em regime de um-para-um para obter um rápido progresso 
• Imersão total 

Aprender Inglês em casa do professor é um programa único que combina uma aprendizagem de qualidade com 
a estadia e um serviço personalizado. Enquanto vive com o seu professor pratica Inglês a tempo inteiro, 
melhorando os seus conhecimentos de uma forma rápida e natural. 

O curso inclui uma supervisão de 24h assegurada pelo professor ou pela sua família e visitas a locais de interesse 
pelo menos duas vezes por semana. 

Este programa pode decorrer em várias localidades no Reino Unido, sendo que a colocação dos alunos depende 
da disponibilidade dos professores. 
 

 

VIAGENS E SEGURO 
 
A MultiWay pode também tratar da viagem. O preço da viagem não se encontra incluído no preço do curso. As 
inscrições feitas demasiado em cima da hora podem causar dificuldades na obtenção de lugares nas datas 
pretendidas. 
 
Os preços dos voos podem variar, dependendo da disponibilidade de lugares às tarifas mais baixas. Mais uma 
vez se aconselha a inscrição com a máxima antecedência. 
 
Sempre que possível a Multiway procurará conseguir os preços mais baixos, desde que estes ofereçam todas 
as garantias de qualidade, de segurança e de manutenção das datas previstas. 
 
Na altura da marcação da viagem é efetuado o seguro. 
 

 

 
MultiWay – Cursos no Estrangeiro 
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