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TEEN ACTIVITY PROGRAM

DATAS DISPONÍVEIS
Julho/2019
Dias 02, 08, 15, 22 E 29

PARA QUEM
Para jovens entre 14 e 17 anos que
desejam aperfeiçoar o inglês num
ambiente dinâmico e divertido.

PROPOSTA

Summer Camp é a combinação de
aulas de inglês, atividades
culturais, esportivas e de lazer.
Além da pratica e aperfeiçoamento
do idioma, proporciona ao
estudante maior autonomia,
autoconhecimento e a
possibilidade de conhecer e
conviver com pessoas de diversas
partes do mundo. Uma experiência
multicultural inesquecível.

Vancouver
Canada
contato@efigie.com.br

(19) 4141-1515

Pela manhã, os alunos se dedicam
ao aprendizado e aperfeiçoamento
do idioma. No período da tarde e
aos ﬁnais de semana, são
oferecidas diversas atividades
culturais e esportivas. Dentre elas:
vôlei, golfe, skate e outras mais,
além de tours para lugares como
Stanley Park e Chinatown, sempre
acompanhados de proﬁssionais
capacitados e experientes.

contato@efigie.com.br
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EXEMPLO DE CALENDÁRIO*

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

Chegada ao
aeroporto

Orientações e
tour pela
cidade

Mirante de
Vancouver e
tour por
Gastown

Caça ao
tesouro em
Granville
Scavenger

Escalada

Dia de
esportes em
time

Dia de viagem
a Victoria
(opcional)

DIA 8

DIA 9

DIA 10

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14

Dia livre

Futebol no
Queen
Elizabeth Park

Tobogã d'água

Tour por
Chinatown

Mundo da
Ciência

Aquário
(opcional) e
Stanley Park

Dia de passeio
ao Whistler
Resort
(opcional)

*Esse calendário é apenas uma sugestão e pode sofrer alterações sem aviso prévio.
**Atividades opcionais podem ter custo adicional não incluso no pacote.

INCLUI

VALOR DO PROGRAMA (POR PESSOA)

Ÿ Curso de inglês no período da manhã
Ÿ Acomodação completa em homestay

Inscrição:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

com 3 refeições
Material do curso
Atividades culturais e esportivas no
período vespertino
Transfer de chegada e saída
Exame de proﬁciência e certiﬁcado no
ﬁnal do programa
Suporte 24/7

Passeios opcionais (extras)
Passagem aérea
Gastos extras não previstos no roteiro
Seguro viagem
Taxas aeroportuárias

contato@efigie.com.br

2 semanas: CAD2.260 (dólares canadenses)
3 semanas: CAD3.385 (dólares canadenses)
4 semanas: CAD4.460 (dólares canadenses)

FORMAS DE PAGAMENTO

NÃO INCLUI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

R$350 (reais)

Parcelamento no boleto sem juros (com último
vencimento até 60 dias antes do programa).
Parcelamento em até 12x no Cartão de Crédito:

(19) 4141-1515

contato@efigie.com.br

