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Para Professores que queiram levar o seu próprio Grupo 

Nós organizamos tudo! 
 

Verão 2019 

 

Localização – Kingswood Hall Campus 

Royal University of Holloway. O centro 

da EMBASSY SUMMER está localizado 

perto da cidade de Egham, cercada por 

campo e apenas 8 kms de Royal 

Windsor. 

Datas – 30 Junho a 14 Julho 2019 

Idades – 10 aos 17 anos 

 

Orçamento de Grupo 

Grupo – Mínimo de 15 estudantes + 1 monitora 

 Quarto single ensuite  € 2.190 por estudante * 

 Quarto single standard  € 2.089 por estudante * 

* Os preços exibidos são Preços Early Bird, válidos até dia 28 de Fevereiro. Após essa data o valor aumenta em € 100. 

Este orçamento Inclui 

 Passagem aérea Lisboa – Londres Gatwick – Lisboa com voos regulares da TAP: 

TP  336                 30JUN  LIS / GATWICK                   0705   0945 

TP 339                  14JUL   LGW / LIS                            1035 1315 

Valor estimativo, a reconfirmar preço e disponibilidade aquando da reserva 348,10€ com      peça de bagagem de 23kg  
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Este orçamento inclui 

 Inscrição preliminar na MultiWay; 

 Uma reunião na escola com a presença de um elemento da MultiWay 

 Acompanhamento permanente do Grupo 

 Transporte do grupo Aeroporto – Colégio – Aeroporto 

 Seguro Geostar Internacional Silver CIV (anexo). Ao pagar o extra (C/CIV) esta cobertura passa a ser de: 

 CIV - Cancelamento antecipado de viagem cobertura alargada € 10.000,00 

 CIV - Interrupção da viagem após iniciada cobertura alargada € 5.000,00 
 

Alojamento 

 14 noites de alojamento no Campus em quarto single com casa-de-banho privativa ou 
partilhada (1:5 estudantes) 

 Lavatório, em todos os quartos standard 

 Sala comum de actividades com TV e jogos, para uso do estudante 

 A mobília do quarto inclui cama, guarda-roupa, secretária e cadeira 

 Os quartos são limpos semanalmente 

 Lavandaria disponível a um custo extra (Laundry Card system £2.80 wash £1.30 dry) 

 As refeições são servidas numa grande sala de jantar 

 O acesso Wi-Fi está disponível em todas as áreas 
 

Programa Escolar 

 Professores de Inglês qualificados 

 20 aulas x 45 minutos por semana, de manhã ou tarde 

 Teste de colocação no primeiro dia, para garantir que os alunos são colocados no nível 
adequado 

 Máximo de 15 alunos por turma 

 Os alunos serão colocados numa turma com estudantes de diferentes nacionalidades 

 Salas de aula standard 

 Currículo com vista a desenvolver a capacidade de comunicação 

 Materiais incluídos 
 

Excursões 

Cada estadia de 14 noites incluirá: 

 Quatro meios-dias de excursões a vilas e atracções locais 

 Dois dias-inteiros de excursões a cidades como Londres, Oxford, Brighton etc 

O transporte para viagens pode ser em autocarro privado ou transporte público. 

O programa Extra apresenta (anexo) é exemplificativo e tanto as actividades como os destinos das 
excursões podem mudar. 
 

Este orçamento foi feito com a libra esterlina a € 1,15 e está sujeito: 

 Ao acerto cambial e acertos das taxas de aeroporto, de combustível e de segurança aquando da 
emissão dos bilhetes de avião, caso se aplique; 

 À alteração do número de participantes pagantes, se forem menos de 15; 

 À confirmação da tarifa de grupo (voos) no acto da reserva; 

 À actualização do seguro para valores de 2018, se for caso disso 


