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St. Mary’s University College situa-se em Strawberry Hill, 
Twickenham, local do mais importante estádio de Rugby de 
Inglaterra. 
 
Localizada junto ao Rio Tamisa, esta zona residencial a sudeste 
de Londres, oferece diversas ligações para o centro da capital 
e fica a cerca de 30 minutos do Aeroporto de Heathrow. 

Embora fundado em 1850, St. Mary’s College é um moderno 

campus universitário a apenas 10 minutos a pé do centro de 
Twickenham. Do espaço do colégio fazem parte inúmeras 

facilidades desportivas, incluindo um grande ginásio para 

diversos desportos, courts de ténis, vários espaços verdes e 
um campo sintético de futebol e hóquei. 

 

Dentro do campus do colégio situam-se também três 
residências, com uma localização central, onde os alunos ficam 

instalados em quartos individuais. É de salientar que toda a 

estrutura deste colégio foi pensada para alunos universitários 
pelo que oferece instalações básicas de qualidade e até alguns 

quartos com casa de banho! Todas as refeições têm lugar no 

refeitório principal, em regime de self-service, e existem ainda 

máquinas para a venda de refrigerantes e snacks. 
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As aulas de Língua Inglesa são dadas em pequenas turmas 
multinacionais, com um máximo de 15 alunos cada, compostas 

de acordo com o nível de conhecimento da Língua Inglesa de 

cada um – desde o nível Elementar ao Avançado. As lições 
ocupam as manhãs ou as tardes em diferentes semanas, num 

sistema de Zig-Zag.  
 
A LAL Summer Schools - experiente organização responsável 
por este Curso de Verão - dá ainda grande importância ao 
programa recreativo e de lazer, com o intuito de que todos os 
estudantes possam participar no maior número possível de 
actividades. Para além dos desportos, como basquetebol, 
hóquei, badminton ou futebol, organizam-se diversas 
actividades artísticas como Artes, Trabalhos Manuais, Teatro e 
Drama. As noites são ainda dedicadas a jogos internacionais, 
cinema, karaoke, casino ou mini-olimpíadas. Este programa só 
fica completo com as excursões organizadas semanalmente. 
Beneficiando da proximidade ao centro de Londres todos terão 
oportunidade de conhecer melhor a capital britânica em quatro 
visitas por semana, incluindo um fantástico cruzeiro no Rio 
Tamisa! Aos sábados realizam-se as excursões de dia inteiro a 
Oxford e novamente a Londres. Excursões a outros locais 

poderão ser propostas a custo adicional. 

PREÇO POR PESSOA 2.310€ 
 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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