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O colégio situa-se na região de Sussex, entre as vilas rurais de 
Husrtpierpoint e Hassocks, a cerca de 15 minutos da cidade de 
Brighton, na costa sul de Inglaterra. 
 
Esta é uma vibrante e jovem cidade caracterizada por uma 
vida boémia e uma atmosfera multicultural. Para além das 
praias, história e cultura oferece inúmeras áreas de comércio e 
lazer. Com fáceis ligações rodoviárias, o colégio fica a curta 
distância dos principais aeroportos e a hora e meia do centro 
de Londres. 

Construído no início do século XIX, com um estilo gótico 
vitoriano, o colégio, estabelecido em 1849, tem uma longa 
história de sucesso junto dos seus alunos internos. Dos 55 
hectares que este campus ocupa, destacam-se: um ginásio 
multidesportivo, piscina interior, courts de ténis e squash, 
parede de escalada, estúdio de dança, sala de cinema, internet 
café e diversos campos de jogos para as mais diversas 
actividades ao ar livre. 
 
As residências ficam no edifício principal ou a curta distância 
do mesmo, oferecendo confortáveis quartos com 1 a 6 camas. 
Todas as casas têm um número razoável de casas de banho a 
partilhar, uma sala comum utilizada para diversos convívios e 
um responsável residente a tempo inteiro. Todas as refeições 

têm lugar no refeitório da escola, em regime de self-service. 
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As aulas de Inglês ocupam as manhãs, num total de 20 lições 
semanais, em turmas multinacionais. Três vezes por semana, 
existe ainda uma hora adicional dedicada a trabalhos e 
projectos específicos. 
 
Todo o restante tempo livre é ocupado com um completo 
plano de actividades organizado pela Manor Courses – esta 
experiente organização familiar reside no campus e cuida 
pessoalmente do bem-estar de cada aluno. Para além de 
diversos desportos como: futebol, basquetebol, voleibol, 
basebol, cricket, squash, ténis, ténis de mesa, badminton, 
natação, uni hock, yoga e escalada, são também organizadas 
actividades artísticas como Dança, Drama e diversos Trabalhos 
Manuais. Depois de jantar a animação continua com festas, 
karaoke, show de talentos, concursos, etc. O programa inclui 
ainda duas excursões por semana. As excursões de dia-inteiro 
são normalmente planeadas para visitas às cidades de 
Londres, Oxford ou Canterbury, e as de meio-dia darão 
oportunidade a que se conheça Brighton, Royal Tunbridge 

Wells ou Chichester. 

PREÇO POR PESSOA  2100€ 

PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

Rua de São José nº 222 1150-327 Lisboa 

Tel. 21 310 3544 / 45 Fax. 21 310 3549 

info@ciling.pt  www.ciling.pt 
 

Condições gerais de acordo com o nosso website www.ciling.pt – Preços sujeitos a alterações cambiais e disponibilidade de lugares 

 
- Passagem Aérea Lisboa/Londres/Lisboa 
- Taxas de Aeroporto e de Segurança 
- Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa 
- 40 Lições de Língua Inglesa 
- 14 Noites de alojamento na Residência da escola 
- Pensão Completa (3 refeições diárias) 
- Programa de Actividades desportivas/sociais/culturais 
- Diploma de aproveitamento escolar 
- Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada 
- Seguro de Viagem 

 

ESTE PROGRAMA INCLUI: 

 

PROGRAMA                                                Educacional | Desportivo | Cultural 
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