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APROVEITA AS FÉRIAS DE VERÃO 

PARA MELHORAR UM IDIOMA E TER 

UMA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL! 



CURSOS PARA JOVENS ADULTOS 
 

Estes cursos destinam-se aos alunos que desejam tirar um curso de Verão mais intensivo que os cursos 

standard para Jovens. Estes contêm, por um lado, a estrutura de um Curso para Jovens, ou seja, com 

um programa de atividades já incluído e por outro, aos participantes é dada maior autonomia, 

atendendo à sua faixa etária e grau de responsabilidade. 
 

 

REINO UNIDO – CAMBRIDGE 

MAGDALENE COLLEGE 
 

Localização   Cambridge, UK 

Datas das quinzenas (13 noites) 9 a 22 julho OU 23 julho a 5 agosto de 2023 

Idades     16 aos 25 

Aulas    20h por semana 

Nível min. Requerido  A2 – Elementar 

 

 
 

O valor apresentado inclui

• Alojamento no Campus em quarto single 

• Pensão-completa – Pequeno-almoço, almoço e 

jantar, com almoço piquenique no dia de 

excursão a Londres) 

• Curso de 20h por semana 

• Material didático 

• Relatório e certificado escolar 

• Transfers nos dias e horas indicados pela 

escola, de e para LHR/Stansted 

• Internet 
 

  
 

Atividades Opcionais Extra 
 

A escola oferece algumas atividades opcionais, como por exemplo, visitas a Museus, Excursões a Londres, 

visitas às Colleges mais próximas, entre outros. Estas atividades não estão incluídas no valor apresentado, pelo 

que é recomendado que os alunos levem cerca de £30 por semana para cobrir estas despesas.  

Duração Valor 

2 Semanas € 2 880 



CURSOS PARA JOVENS ADULTOS 

 

 

 

 
 

ESPANHA – BENALMÁDENA, MÁLAGA 

SPANISH FOR YOUNG ADULTS 

 
 

Localização   Benalmádena, perto de Málaga 

Datas    27 de junho a 13 de agosto (1 a 7 semanas de curso) 

A última data de início de curso é 8 agosto e dura UMA semana 

Idades    18 aos 22 

Nível min. requerido  A1 – Principiante 

Alojamento   Família de Acolhimento – Quarto single com casa-de-banho partilhada 

Nota: existe opção de alojamento nas residências ou em apartamentos da escola, mas não inclui qualquer refeição 

 

O valor apresentado inclui 
 

• Material escolar e livros didáticos 

• Certificado de Frequência após conclusão do 
curso 

• Uma Excursão de dia inteiro por semana 
(Sevilha, Córdova, Granada ou Ronda) 

• Uma visita guiada de meio-dia por semana 
(Málaga, Mijas, Marbella ou Antequera) 

• Transporte privado e entradas em 
monumentos e museu 

• Uma atividade de lazer ou desporto com um 
instrutor, caiaque, vela ou trekking 

• Seminários culturais na escola, à tarde 

• Festa de boas-vindas com música e bebidas 
na escola 

• Tranfers de/para o aeroporto de Málaga

Aeroporto: Málaga (chegadas aos Domingos & regressos aos Sábados) 

 
 

 

 
 

Málaga 1 semana 2 semanas 

Meia-Pensão (Peq.-Almoço e Jantar) € 777 € 1.394 

Apenas Pequeno-Almoço € 750 € 1.340 



CURSOS PARA JOVENS ADULTOS 

 

 

PREÇOS 
Todos os preços são indicados em Euros. 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, caso na data do último pagamento o câmbio 

seja superior a GBP/EUR 1,20. 

Todos os cursos têm uma Taxa de Inscrição no valor de €150,00 que se adiciona ao preço do curso. 

Acrescenta a estes valores uma taxa de transferência bancária de € 48,00 para países fora da zona EUR. 

 

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

• Aulas do idioma segundo o que está especificado; 

• O programa de excursões e atividades indicados; 

• Transfers à chegada e partida no país de destino. 
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A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE FOLHETO ESTÁ SUJEITA A CORRECÇÕES E ACTUALIZAÇÕES 
 

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 

mailto:multiway@multiway.org

