CURSO DE IMERSÃO EM INGLÊS
NA CALIFÓRNIA, EUA

DURAÇÃO DO CURSO
25 de junho a 13 de julho/2018
INSCRIÇÕES IMEDIATAS!

E-mail: internacional@unimep.br / Tel: (19) 3124-1528

PACOTE
3 semanas de aulas de Inglês intensivo na CBU
Acomodação em Homestay - casa de família
Refeições
Passeios e atividades culturais
VALOR:
U$ 3545,00 sendo U$ 500.00 pago no dia 20/11/17 via
boleto bancário emitido pela Metodista e,
U$ 3045,00 45 dias antes da viagem, via ordem de
pagamento diretamente a CBU.

INCLUI:
 Aulas de inglês.
 Programação do acampamento por 3 semanas
com a estadia na família hospedeira.
 Todas as refeições (café da manhã, almoço e
jantar, diariamente).
 Transporte em grupo, ida e volta de todas as
atividades da programação.
 Ingressos/taxas de entrada para todas as
excursões da programação.
 Instrutor para acompanhar as turmas.
 Certificado de Conclusão, com formatura.
 Despedida com jantar/banquete.
 Seguro Saúde

OUTRAS DESPESAS:
Passagem área: U$D 1.202,00 + U$D 223,43 - taxa
(até 5x sem juros – sendo as taxas na primeira parcela)+
Taxa de serviço U$D 200,00 (pago à vista na reserva da
passagem) ,Voo Saindo de Guarulhos, São Paulo.
Nada
reservado,
apenas
cotizado.
Valores,
disponibilidades e horários estão sujeitos à
alterações sem prévio aviso.

Ida: 23/06/2018
Volta: 14/07/2018
Seguro saúde internacional está incluído no custo do
programa.
Visto B1/B2

SOBRE A CBU
California Baptist University (CBU) é
uma das principais universidades
privadas cristãs da California. Localizada
na cidade de Riverside, foi fundada em
1950.
ATIVIDADES PREVISTAS:
Riverside Tour & Caça ao Tesouro
Universal Studios
Disneyland
Palm Springs Day
Zoológico de San Diego
Huntington State Beach Day
Outlets e Shopping Centers
Jogos, cinema, etc

INSCRIÇÕES NAS ESCOLAS DE:
16 de Outubro à 17 de Novembro
Vagas Limitadas
Compra da Passagem: imediata
mediante confirmação da participação
do aluno, que será encaminhado para a
agência de viagem.

VISTO:
O visto para os Estados Unidos deverá ser providenciado pela família do estudante.
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