
16 A 30 JULHO 2017 JOVENS DOS 10 AOS 17 ANOS 

Ramsgate, é uma bonita cidade costeira de 50 mil habitantes, 
conhecida pela sua rica arquitectura e porto histórico, para 
além de ser uma zona de veraneio muito visitada pelas suas 
praias. 
 
Próxima de Canterbury e Dover, no condado de Kent, 
Ramsgate fica a cerca de duas horas de Londres, com fáceis 
ligações de comboio a London St. Pancras. 

Fundada em 1879 como South Eastern College, esta escola 
cresceu rapidamente em redor do seu emblemático edifício 
principal, característico da época Vitoriana. Bem no centro de 
Ramsgate, o colégio ocupa cerca de 19 hectares, com bonitos 
espaços verdes e diversos campos de jogos para futebol, 
hóquei e cricket. Possui ainda um ginásio, piscina, courts de 
ténis e auditório, para além bem equipadas salas de aula. 
 
Para alojamento dos estudantes, St. Lawrence tem alojamento 
de qualidade em modernas residências com quartos individuais 
e duplos, para além de simpáticos quartos múltiplos para os 
alunos mais novos. Cada residência tem ainda uma confortável 
zona comum com mesas de bilhar e ping-pong. Num bonito e 
tradicional edifício fica o refeitório principal, onde os alunos 
têm as três refeições diárias, com uma oferta de pratos 

quentes e vegetarianos. 
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As aulas de Língua Inglesa são leccionadas em pequenas 

turmas multinacionais com um máximo de 15 alunos, 
compostas de acordo com o nível de conhecimento da Língua 

Inglesa, num total de 15 horas semanais. Aqui são focadas as 

diversas áreas do Inglês, com especial atenção à pronúncia e 
incentivando a prática constante da língua. Com um esquema 

em zig-zag haverá uma rotação semanal das aulas e das 

actividades entre as manhãs e as tardes.  
 

Para ocupação do tempo livre a Churchill House Summer 
Schools programa um conjunto de actividades desportivas e 
recreativas de forma a incentivar o convívio entre todos os 
participantes. São propostos diversos desportos no ginásio ou 
ao ar livre, como futebol, ténis, badminton, etc. para além de 
actividades artísticas como Dança ou Artes. Depois do jantar 
haverá ainda lugar a jogos internacionais, concursos, festas 
temáticas e karaoke. O programa social só fica completo com 
as excursões organizadas semanalmente. Aproveitando a 
proximidade da praia serão planeados passeios durante a 
tarde, para além de visitas a Margate e Dover. Uma vez por 
semana haverá ainda uma excursão de dia-inteiro a locais 
emblemáticos como Londres, Windsor ou Brighton. Ao 
domingo poderão ainda ser propostas excursões opcionais a 

Cambridge, Stonehenge ou parques temáticos. 

PREÇO POR PESSOA  2280€ 

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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