
• Curso de inglês de 15 horas/semana;
• Material didático;
• Certificado de conclusão do curso;
• Acomodação no campus, quarto individual;
• 3 refeições diárias;
• Atividades, passeios e excursões;
•• Seguro viagem internacional;
• Transfer de chegada e saída do aeroporto;
• Reuniões preparatórias exclusivas para o grupo;
• Kit camiseta e mochila exclusiva da World Study;
• Cash Passport: cartão de débito internacional;
• Acompanhante para um mínimo de 15 alunos.

O programa é voltado para adolescentes de 12 a 17 anos, que 
irão conviver com alunos de diversos países durante as aulas e 
as atividades.

Férias Inteligentes é o programa de intercâmbio cultural da 
World Study que oferece aos alunos a oportunidade de estudar 
inglês e, ao mesmo tempo, vivenciar momentos inesquecíveis, 
aproveitando as férias de julho de uma maneira divertida e 
inteligente!

Inglatea
Inglaterra



• Royalty Walking Tour em Londres com passeio de
   barco
   pelo rio Tâmisa;
• Passeio para The Making of Harry Potter;
• London Eye, Madame Tussauds, National Gallery,
   British Museum;
•• Jantar no Hard Rock Café e Planet Hollywood;
• Tarde de compras na Oxford St;
• Excursão para a cidade universitária de Oxford;

• Entrada: R$ 2900,00 (Boleto bancário)
• Saldo: 12x R$ 730,00 (Cartão de crédito)

* Condição especial para pagamento à vista!

• Despesas pessoais (recomendamos levar no mínimo
   GBP 50,00 por semana);
• Emissão de passaporte;
• Passagem aérea: Tap Portugal
USD1699,00 + taxas de embarque
10x sem juros no cartão de crédito

* Não é necessário solicitação de visto* Não é necessário solicitação de visto

O programa é promovido pela Oxford International, parceira da World Study, mas as aulas e a acomodação serão 
no campus da Universidade de Surrey, em Guildford, uma charmosa cidade a 45 minutos de trem de Londres. A 
estrutura do campus é ideal para o programa de férias, com bastante área aberta para a prática de atividades, 
segurança 24 horas, mercado, lavanderia, Starbucks e acomodação dentro do campus!

Durante o programa, os alunos irão conhecer diversos 
lugares ligados à História e à Cultura da Inglaterra, 
além de lugares divertidos, afinal são férias!

A Inglaterra é o berço da língua inglesa (então você vai 
aprender direto da fonte) e por isso é um dos destinos 
mais procurados por brasileiros que querem viver uma 
experiência no exterior. É um país pequeno, mas 
bastante antigo e muito rico em cultura. Sua capital, 
Londres, é um dos pontos de referência histórico e cultural 
do mundo.
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