
CURSO DE INGLÊS REINO UNIDO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDE   Royal Holloway University of London (Condado de Surrey – a 1h20 de comboio de Londres) 

PROGRAMA   15h de aulas de Inglês mais atividades e excursões 

A QUEM SE DESTINA Jovens dos 10 aos 17 

DATAS   30 de Julho a 13 de Agosto de 2023 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

PREÇO POR ESTUDANTE, PARA UM MÍNIMO DE  

10 ALUNOS + 1 MONITOR(A) MULTIWAY 

€ 2 797 

Preço válido para inscrições até dia 31 de Março 

A partir de 1 de Abril preço é de € 2 997 por estudante 
 

UMAS FÉRIAS DE VERÃO DIFERENTES! 
As Aulas   15horas de aulas (20 aulas de 45 minutos) 

A Turma   Máximo de 17 alunos 

Nível do Idioma  Todos os níveis, de Principiante a Avançado 
 

 

ATIVIDADES 

2 dia inteiro de Excursão 

4 meios-dias de Excursão 

Atividades no Campus durante o dia e 

depois do jantar 

Desporto, Karaoke, Film Night, Talent 

Show, Disco, Quiz Night e muito mais! 



 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 

TERMOS & CONDIÇÕES 

O CAMPUS 
O campus é fechado e seguro, ideal para jovens e oferece uma mistura de quartos single com casa-de-banho privativa e quartos 

single com casa-de-banho partilhada, bem como uma sala de atividades e convívio. As aulas ficam no mesmo campus que o 

alojamento. As refeições são tomadas na grande sala de jantar e existe uma lavandaria à disposição dos alunos mediante o 

pagamento de um pequeno fee. Há um espaçoso Activity Club com sofás, TV e jogos para os alunos. Há também bancos do lado 

de fora num pátio fechado onde podem socializar, além de um campo para a prática de desportos e jogos. O clube está aberto 

diariamente até às 22:30. O campus tem vending machines onde os alunos podem comprar snacks e bebidas. 

MODALIDADE DE PAGAMENTO 
De uma só vez ou em tranches mensais, sendo que o valor tem de estar saldado até UM mês antes da data da partida 

Sugestão de tranches (para inscrições até 31 de Março) 

• Até 31/MAR = € 699 

• Até 28/ABR = € 699 

• Até 31/MAI = € 699 

• Até 30/JUN = € 700 (*) 
 

(*) Sujeito a acertos cambiais e/ou taxas de 
aeroporto/combustível, caso se justifique 

Sugestão de tranches (para inscrições a partir de 1 de Abril) 

• Até 28/ABR = € 999 

• Até 31/MAI = € 999 

• Até 30/JUN = € 999(*) 
 
 

(*) Sujeito a acertos cambiais e/ou taxas de 
aeroporto/combustível, caso se justifique 

NOTA  Os valores apresentados são para um grupo com um mínimo de 10 pessoas (9 estudantes + 1 monitor). Caso não haja quórum, as 

tarifas de grupo para os voos deixam de existir passando a tarifas de passageiros individuais, alterando o valor final.  

DESISTÊNCIAS 
Em caso de desistência, há um valor de € 150 que não é devolvido. No entanto, este valor válido por UM ano para inscrição noutro 

curso ou programa da MultiWay. No caso de entrarmos em período de penalizações da TAP ou da Escola, aplicam-se os valores a 

apurar na altura da desistência, se aplicável. 

INCLUÍDO NO VALOR APRESENTADO 
Em Portugal: 

• Taxa de inscrição de Grupos na MultiWay 
• Uma reunião para pais e alunos no escritório da MultiWay (individualmente ou em grupo) 
• Assistência no check-in no aeroporto de Lisboa 
• Voos LISBOA/LONDRES/LISBOA 

• Seguro AVI INTERNATIONAL: 
o Travel insurance SECURITY PASS'PORT 
o Cancellation and Curtailment insurance ANNULATION/MODIFICATION & INTERRUPTION 

Em Inglaterra: 

• Transfers de LONDRES – Campus – LONDRES 
• Alojamento residencial no campus da Royal Holloway University of London 
• Quartos individuais com casa-de-banho privativa 
• Regime de pensão-completa (começa com o jantar do dia da chegada; almoço lancheira nos dias de excursão e aos fins-

de-semana) 

• Certificado de frequência do Curso 

• Materiais didáticos apropriados sempre à disposição dos estudantes 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO 
• Visto, se aplicável 
• Dinheiro de bolso que deve incluir:  

o £ 30 da caução à chegada ao curso. Se nada acontecer, o dinheiro é devolvido à saída; 
o Dinheiro para as máquinas da lavandaria: £ 2.80 para lavar e £ 1.30 para secar a roupa (normalmente ninguém 

lava roupa em estadias de uma semana, mas fica a informação) 
• Quaisquer atividades/transportes não previstos no programa standard, como excursões opcionais 

mailto:multiway@multiway.org
http://www.multiway.org/
https://www.avi-international.info/cg/axa-assistance/476/security_passport_476_2.pdf
https://www.avi-international.info/cg/axa-assistance/478/annulationmodification__interruption_478_2.pdf

