
MINI HOLIDAYS 
IN LONDON
EASTER 2 A 8 DE ABRIL 2023

Ages 12 – 18 

“Antes da partida já tinha 
comunicado a tranquilidade 
e confiança que sempre 
transmitiram. Durante a 
viagem, com as fotos, 
percebe-se de longe a 
felicidade e harmonia do 
grupo. O meu filho gostou de 
tudo, e já só pensa em voltar. 
Mais uma vez, obrigada pela 
experiência de vida que 
proporcionaram ao meu 
Filho. Até breve.”

Mãe de Participante – Mini 
Holidays in London, Easter 2022

office@edu4word.com

www.edu4word.com

(+351) 910 452 854

Sobre o Programa
Curso de Inglês para Crianças e Jovens no centro de
Londres - área residencial muito segura e dos bairros mais
afluentes da cidade. Este Programa promove a utilização da
Língua Inglesa no dia-a-dia e uma total imersão na cultura
Britânica, com consciencialização para a diversidade
cultural e social característica da cidade de Londres.



Tudo Incluído
1890€ Curso de Inglês, alojamento e alimentação, visitas e
deslocações, certificado de estudos, supervisão por Group Leader
Edu4WORD desde Lisboa (1:15), seguro completo, voos ida e volta
TAP com transferes privativos. Facilidade de pagamento em
prestações sem juros.
Mínimo de 10 Participantes. Programa sujeito a confirmação de acordo com o grupo de
Participantes inscrito, preferências / idade, ano escolar e medidas de saúde pública / segurança.

Alojamento e Alimentação
Full Board. Homestay Accommodation com pequeno-almoço e
jantar; almoço na Escola nos dias úteis. Este Programa permite
aos Participantes praticarem Inglês com a Família e com os
locais, conhecendo assim as suas rotinas diárias. Saiba mais
sobre o alojamento em Homestay aqui.

Atividades e Visitas
Visitas acompanhadas aos locais mais interessantes, tais como
monumentos, museus, atrações e zonas comerciais:

- Walking Tour: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster, 10 Downing
Street, St. James’ Park;

- The British Museum, The Natural History Museum e Madame Tussauds;
- Covent Garden, Piccadilly Circus & Leicester Square;
- M&M’s World, LEGO Store, Hard Rock Cafe, Hamleys, Apple Store, Coca-

Cola Store, entre outras lojas emblemáticas, conhecidas e apreciadas.

Curso de Inglês
15H Curso de Inglês (A1 to C1). Os Participantes fazem um
Placement Test, à chegada, de modo a serem colocados na
turma adequada ao seu nível de conhecimentos - turmas até 16
Participantes, com professores experientes em EFL. Todos os
materiais e certificados de estudos estão incluídos.

“Obrigada por tudo, a [minha
Filha] adorou e foi uma
experiência que vai guardar
para a vida. 
Vocês são excecionais, 
recomendo vivamente.” 

Mãe de Participante – Mini 
Holidays in London, Back to
School 2022

Escola de Inglês
Localizada numa área 
residencial, segura e 
conveniente, fica num dos 
bairros mais afluentes de 
Londres.

Salas de aula modernas e 
áreas sociais num majestoso 
edifício, muito bem 
localizado. Fácil acesso a 
transportes públicos: Bus e 
Underground.

Próxima de restaurantes, 
supermercados, coffee shops 
e zonas verdes.

MINI HOLIDAYS IN LONDON

Edu4WORD Mini Holidays in London – Easter 2023

Alojamento em Homestay

https://www.edu4word.com/post/hostfamily

