WINTER CAMP UK 2019
Embarque: 05 de janeiro de 2019

Objetivos da viagem
• Crescimento pessoal.
• Aumento de conceitos e valores.
• Investimento para formação de um cidadão global.
• Desenvolver o senso crítico, intelectual e social.
• Conscientizar-se da existência de outros códigos culturais.
• Intercâmbio com segurança.
• Receber um diploma com reconhecimento internacional sem atrapalhar o ano letivo.
Público-alvo
Alunos que estejam interessados em melhorar o inglês, visitar alguns dos principais atrativos
turísticos de Londres e se divertir.
Pré requisitos
Estar cursando ensino fundamental II e mínimo de 11 anos.
Sobre a Bell
A Bell English School oferece ensino de inglês de primeira qualidade desde 1955. A instituição é
internacionalmente renomada pelas excelentes escolas (muitas delas parecidas com Hogwarts),
qualidade de ensino e o grande cuidado que tem com alunos jovens.
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Local e datas do Curso
O curso será realizado no Bell St Albans, por 2 semanas de 6 a 19 de janeiro de 2019. A chegada
ao curso foi programada para domingo e partida para o sábado.
Bell St Albans
Bell St Albans, um centro residencial durante todo o ano, está alojado em um elegante edifício
vitoriano, dentro de 60 hectares, proporcionando um ambiente seguro e pacífico. Perto do
aeroportos de Londres, o campus oferece apartamentos residenciais com excelentes
instalações.
Programa do Curso
O Winter Explorer é projetado em torno de temas semanais de projetos que oferecem aos
alunos uma aprendizagem verdadeiramente integrada com experiências do café da manhã até
a hora de dormir. Os alunos desenvolvem suas habilidades em inglês, adquirem habilidades
essenciais para a vida, desfrutam de
ampla gama de atividades e visita, destinos interessantes em Londres como uma extensão de
suas atividades em sala de aula.
Acompanhamento de adultos 24h
Proteger seu aluno é de primordial importância para nós. Os alunos são supervisionados
durante todo o curso desde o embarque no Brasil, 1 monitor da SD Student Travel a cada 15
auxiliará os professores do colégio e monitores da Bell na organização do grupo. Chegando na
Inglaterra há pelo menos um membro da equipe da Bell para cada seis alunos garantindo que
os alunos estejam seguros e protegidos 100% do tempo. Cada bloco de alojamento tem o seu
próprio adulto responsável pelo bem-estar das crianças e disponível para aconselhamento e
apoio em qualquer necessidade.
Contato com a família no Brasil
Encorajamos todos os alunos a contatar seus famílias na chegada e durante todo o curso com
acesso regular ao computador e tempo para telefonemas. Os pais também são bem vindos para
visitar nossos centros.
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Acomodação e refeições
A acomodação será dentro do campus no residencial com quartos compartilhados - com
alojamento separado e banheiro nas instalações dos meninos e das meninas e serviço de
lavanderia gratuito. Todas as refeições serão fornecidas na sala de refeições da escola, com
uma grande variedade de pratos quentes e frios.

Linha de atendimento de emergência 24 horas
Um serviço que está disponível se você precisar dele - nossa linha de ajuda de emergência
fornece assistência a qualquer momento do dia ou da noite para os pais falarem com os filhos e
vice e versa.
O que inclui


















2 semanas de hospedagem, de 6 a 19 de janeiro de 2019, dentro do campus Bell St
Albans;
Curso de inglês geral de 15h semanais na Bell St Albans;
Todos os materiais de ensino;
Atividades recreativas, esportivas e teatrais ;
Todas as refeições (café da manhã, almoço e jantar todos dias);
Certificado de conclusão de curso com validade internacional;
Transporte exclusivo para todas as atividades;
Acompanhamento de professores do colégio (1 a cada 15 alunos)
Orientação para obtenção da autorização para menor viajar desacompanhado;
Reunião de orientação pré-embarque com passageiros e seus responsáveis;
Traslados do aeroporto em ônibus fretado;
2 excursões para Londres com transporte e ingressos inclusos
Visita ao Harry Potter Studio Tour
Visita ao Madame Tussauds
Visita ao Museu de História Natural
Acesso a internet
Seguro saúde/ assistência viagem com cobertura de U$55.000,00

Estrutura exclusiva

Monitores bilíngues SD – Acompanhando o grupo 24h, desde o embarque em SP.

01 monitor da SD Student Travel para cada 15 alunos.

Guias locais – nos passeios pedagógicos.

Seguro viagem (médico, farmacêutico e odontológico com cobertura de U$55.000,00).

Remédios para atendimento básico durante a viagem.

Assistência médica internacional.
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Investimento parte terrestre
£ 3.398,00
1£ = R$4,99 (17/10/20118)
R$16.956,00
Em até 5x sem juros (primeira parcela até 05/11/2018).
Formas de pagamento: boleto bancário
Parcelamento de 06 a 12x no cartão de crédito com juros
Investimento parte aérea
Previsão: 5x de $280
(A passagem aérea será vendida aproximadamente 45 dias antes do embarque)
Observações gerais
1) O programa não inclui despesas com passagem aérea, passaporte, além das despesas
pessoais;
2) Valor do programa atualizado de acordo com a cotação cambial do dia de
fechamento e reajustado conforme contrato;
3) Não serão aceitas inscrições com pendências de documentação, pagamentos ou
assinaturas, incluindo o preenchimento da ficha médica;
4) Obrigatório passaporte com o mínimo de 06 meses de validade;
5) Não é necessário o visto de estudantes, apenas o passaporte;
6) Mínimo de 11 anos;
7) Passagem aérea não inclusa no valor do pacote terrestre;
8) Proposta válida até 05 de novembro de 2018.
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