Cursos de Inverno
para Jovens
2021

Ideal para as Férias Grandes
dos Estudantes do
Hemisfério Sul

PREÇOS E DATAS
PREÇOS
Todos os preços são indicados em Euros ou na divisa do país em que o curso se realiza, devendo neste último caso, ser
pagos em Euros ao valor da taxa de câmbio no dia do pagamento.
Nos casos em que o pagamento é feito em prestações, a taxa de câmbio aplicada é a que se regista na data do último
pagamento.
Todos os cursos têm uma taxa de inscrição de €150.00 que se adiciona 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, atividades e desportos indicado;
• Transfers à chegada e partida no país de destino;
• Assistência permanente por parte de professores e monitores;
• Sessão de orientação para os participantes, no caso dos grupos;

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.
Além destes descontos gerais, alguns cursos permitem a obtenção de outros descontos para as inscrições feitas nestas
condições. Os casos em que existem preços diferentes para mais do que um participante, estão devidamente assinalados.
Estes descontos são acumuláveis com os indicados no parágrafo anterior.

NOTA
Outros tipos de descontos que possam surgir não são acumuláveis, devendo o participante optar por aquele que mais lhe
interessa. Excetuam-se os casos de inscrições simultâneas.
Atenção: os descontos só podem ir até ao limite máximo de €150.00, correspondente à Taxa de Inscrição.

DATAS
Alguns cursos apresentam datas de início e fim com grande rigidez, 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 transfer, 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.

ATENÇÃO
Os preços indicados em Euros são valores definitivos no caso de países que usam esta moeda. Nos outros casos, o preço
exato será calculado na altura do pagamento final, calculado ao câmbio do dia.

VIAGENS E SEGURO
A MultiWay trata normalmente da viagem. O preço da viagem não se encontra incluído no preço do curso. As inscrições
feitas demasiado data do começo do curso 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.

REINO UNIDO
ARREDORES DE LONDRES, St. Albans - Winter Explorer

Cursos de 1 a 6 semanas de 3 janeiro - 13 fevereiro 2021
Para alunos dos 11 aos 17 anos de idade
O preço do curso inclui:
• 15 horas de aulas por semana / atividades programadas
• Alojamento em colégio e todas as refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar)
• Visitas de estudo e um programa completo convívio e entretenimento
• Material didático, portfolio do curso e certificado de fim de curso
• Transferes de ida e volta dos aeroportos de Heathrow (47km/percurso) ou Luton (27km//percurso) com
chegadas aos Domingos e partidas aos Sábados entre as 10h e as 18h).
• Serviço de lavandaria
• Seguro

€ 7.830 € 6.630

€ 6780 € 5.430 € 5.580 € 5.514 € 4.380 € 4.314 € 2.646 € 3.114 € 2.514 € 1.380 € 1.314

SUÍÇA
Campo de Esqui ou Snowboard

Datas: 20 de dezembro de 2020 - 28 de fevereiro de 2021
Idades: 8 – 17 anos
Local: St. Bernard
Aulas do idioma: (16 aulas de 45 minutos de inglês, francês ou alemão por semana)
Aulas de ski ou snowboarding: 20 aulas de esqui ou snowboard por semana
Alojamento: em chalé em quartos com 8, 6 ou 4 camas. Pensão completa.
Aeroporto: Inclui os transferes via ida e volta para o aeroporto de Genebra (serviço UM à parte: € 95,00)
Preços:
Duração
4 camas
6 camas
8 camas
1 semana
€ 1 425,00
€ 1 377,50
€ 1 330,00
2 semanas
€ 2 470,00
€ 2 375,00
€ 2 280,00
3 semanas
€ 3 515,00
€ 3 372,50
€ 3 230,00
4 semanas
€ 4 560,00
€ 4 370,00
€ 4 560,00
Extras/opcionais:
Aluguer do equipamento de Ski
Seguro
Serviço de lavandaria
Dietas especiais (gluten free, lactose
free...)

€ 142,50/semana
€ 47,50/semana
€ 38,00/uso

Mais aulas de ski e de snowboarding

€ 142,50/dia

€ 95,00/semana

Sobre o programa
Estes valores incluem: 16 aulas de 45 minutos de língua (inglês, francês ou alemão) por semana, 20 aulas de esqui ou
snowboard por semana, entrada nas estações de esqui, 2 excursões por semana, programação noturna 6 vezes por semana,
certificado, alojamento em chalé com pensão completa, transfers de ida e volta para o aeroporto de Genebra aos domingos,
taxa de reserva.
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