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Pertencente à bonita região de East Sussex, Eastbourne é uma 
pequena cidade costeira muito conhecida pelas suas atractivas 
praias, a cerca de uma hora e meia de Londres e a apenas 30 
minutos de Brighton. 
 
Eastbourne é o destino ideal para estudantes que gostem de 
estar próximos do mar – trata-se do exemplo perfeito de um 
resort da época Vitoriana, com a avenida marginal repleta de 
elegantes hotéis e sempre movimentada durante todo o Verão. 
 

O Eastbourne College, fundado em 1867, possui ainda a marca 
do charme e estilo que caracterizam os colégios ingleses ao 
mesmo tempo que dispõe de todas as mais modernas 
condições para a realização de um Curso Internacional de 
Verão. O colégio situa-se no centro da cidade, ocupando uma 
extensa área, conjugando edifícios históricos com outros mais 
modernos. Das recentes instalações fazem parte inúmeras 
salas de aula, piscina interior, ginásio, extensos campos de 
jogos e vários courts de ténis. 
 
Dentro do campus e a curta distância das restantes 
instalações, ficam as residências para alojamento dos 
estudantes, com quartos individuais, duplos e alguns triplos, 
todos com casas de banho a partilhar. As três refeições diárias 
são tomadas no refeitório do colégio, à excepção dos dias de 
excursão, em que será entregue um packed lunch (almoço 
embalado). 
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As aulas de língua inglesa serão leccionadas em sistema de Zig 
Zag, ocupando as manhãs numa semana e as tardes na 
segunda semana, compondo um total de 15 horas semanais. 
Leccionado em turmas multinacionais com um máximo de 15 
participantes cada, o ensino concentra-se na melhoria das 
capacidades de comunicação em Inglês: falar, ouvir, ler e 
escrever, não esquecendo a pronúncia, a gramática e o 
vocabulário. 
 
Para além das aulas, este Curso de Verão organizado pela 
ELAC Study Vacations compreende ainda um programa para os 
tempos livres com diversos desportos e actividades. Haverá 
tempo para jogos e torneios de futebol, basquetebol, voleibol, 
ténis de mesa e aulas de aeróbica, e para um conjunto de 
actividades dedicadas às Artes: com Teatro, Dança, Trabalhos 
Manuais, etc. As noites são ainda dedicadas a festas 
temáticas, jogos internacionais, discoteca ou show de talentos. 
O programa social só fica completo com as excursões 
organizadas semanalmente. Aproveitando a proximidade ao 
centro de Eastbourne, são organizados passeios durante a 
tarde e haverá ainda 3 excursões de dia-inteiro durante a 
estadia, às emblemáticas cidades de Londres e Brighton. 

PREÇO POR PESSOA  1890€ 

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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