
À Descoberta dos EUA – St. Peter´s University
Trata- se de um Programa de Inglês com o conceito à Descoberta dos EUA, num centro criteriosamente 
seleccionado, St. Peter´s University com o objectivo que os participantes visitem os pontos mais turísticos, a cultura 
e as atracções principais da cidade vibrante - Nova York, .
O curso concentra-se em excursões e visitas, quando os estudantes estão fora das aulas. 
É uma oportunidade fantástica para combinar o curso de Inglês com a exploração de algumas das cidades mais 
emocionantes dos EUA , Nova York.
(Nota – Este programa também está disponível  com o mesmo formato, noutras cidades emblemáticas dos EUA, 
como Los Angeles, San Francisco e Boston.)
Localização –  EUA, Nova York, Jersey City

O Programa à Descoberta dos EUA decorre
entre 30 Junho a 11 de Agosto 2019.
As entradas  e saídas  no colégio são sempre ao Domingo

Recomendável para idades entre os 13 aos 19 anos.
Aconselhável para Rapazes e raparigas

Preço por semana, por participante - € 1400 euros.
Obrigatório 2 semanas de estadia.

2019

www.learnclube.com
info@learnclube.com

• 15 horas por semana de aulas de inglês;
• Parte da tarde várias excursões e visitas a vários locais 
emblemáticos (entradas nos locais incluídas);
• 1 Actividade todos os dias a noite;

• Alojamento dentro do colégio
• Refeições
• Diploma Final Le
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À Descoberta dos EUA – St. Peter´s University

Nota – O Transfer do Aeroporto ida e volta não está incluído no preço, é um valor á parte e depende 
do nº de participantes a irem e regressarem nas mesmas datas, nos mesmos horários.
As reservas da parte aérea para possibilitar tarifas mais vantajosas, deverão ser efectuadas no limite com 3 meses de antecedência.


