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Em Newland Park, junto à típica vila de Chalfond St. Giles, fica 

este campus com óptimas instalações para a realização de um 
Curso de Verão. 
 

A menos de uma hora de Londres e a 20 minutos do Aeroporto 
de Heathrow, Newland é um vasto parque com vários 
hectares, que combina o seu cenário campestre com uma 

localização privilegiada para aqueles que desejam explorar a 

capital britânica. 

Newland Park era originalmente parte da Buckinghamshire 
New University, e apresenta agora várias áreas remodeladas. 
Numa paisagem rural que contribui para um ambiente calmo, 

este colégio possui modernas salas de aula e diversas 
instalações desportivas, com campos de jogos, courts de ténis, 
estúdio de dança, ginásio e inúmeros espaços verdes para 

actividades no exterior. 
 
A curta distância das salas de aula ficam as residências para 

alojamento dos estudantes, compostas por quartos de 1 a 3 
camas, com casa de banho privada. Cada casa tem ainda uma 
sala comum e pequena cozinha. 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 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, num total de 15 horas semanais. As lições ocupam 
as manhãs ou as tardes em diferentes semanas, sempre com 
programa de ensino equilibrado, com foco na oralidade e 

abrangendo diversas áreas do Inglês: falado, ouvido e escrito. 
 
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 como jogos 
e torneios de futebol, softball, cricket, desportos de ginásio e 

ténis, e 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 Londres, haverá pelo menos duas 
oportunidades de visita à capital britânica, para passeio a pé 

pelos marcos mais importantes da cidade, ou com entrada 
num dos famosos museus. São organizadas ainda mais duas 
excursões de dia-inteiro durante a estadia, com visita às 

cidades de Brighton e de Oxford. 
 
 

 
As  
organizados passeios durante a tarde e haverá ainda três 

excursões de dia-inteiro durante a estadia, às emblemáticas 
cidades de Londres e Brighton. 

PREÇO POR PESSOA  1970€ 

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: 
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