Intercâmbio Cultural de Invernp

CANADA 2020
De 04 de Janeiro a 01 de Fevereiro, 2020

20152015
Tudo isto durante suas férias no Canadá!!!

Uma programa que combina o
estudo de Inglês, experiência cultural
e a prática de esportes de inverno
A IBN oferece um pacote de inverno acadêmico, cultural e esportivo
durante os meses de Janeiro e Fevereiro para estudantes com
idade à partir de 16 anos.*
Este abrangente pacote inclui aulas de inglês em sistema de
imersão, atividades sócio-culturais, acomodação em casa de família,
seguro-saúde, material didático , transfers e tour pelo Canadá
francês.

Mont Pakenham

Ski

Estação de ski a 45 minutos de
Ottawa. Excelentes montanhas para
iniciantes deste esporte

Os alunos também terão a oportunidade de apreciar as divertidas
atividades esportivas de inverno como: ski, snowboarding, patinação
no gelo, festival de inverno e muito mais.
Se você vier sozinho(a), acompanhado(a) de uma amigo(a) ou com
um grupo você pode ter certeza de que nós vamos cuidar de tudo
para que você se divirta com a experiência de viagem incrível
durante a estação de inverno do Canadá.
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* A custódia ( responsabilidade legal ) dos menores de 18 anos será
concedida ao proprietário da IBN ( Intercambio BrazilNetwork )

Snowboard
Mont Cascade
Ski resort localizado a 35 minutos de
Ottawa

Tour para Montreal e Quebec City **
O que inclui ?
* Transporte de trem ViaRail ou Van de luxo de Ottawa - Montreal Quebec City – Ottawa
* 4 noites de acomodação em Hotel três estrelas ou residência
estudantil das universidades de Quebec City e Montreal

Ice Skating
Rideau Canal
A maior pista de patinação a céu aberto do
mundo que recebe milhares de turistas
todos os anos.

* Tickets para o Val Cartier Winter Park
* Ticket para Visitar o Hotel do Gelo em Quebec City
* Visita ao parlamento de Québec , cidade histórica Parque Mont
Morency e cidade velha fundada pelos franceses
* Visita aos pontos turísticos de Montreal (Parque Olímpico,
Biosfera, Monte Royal , St. Joseph Cathedral velha Montreal
* Visita à cidade subterrânea de Montreal para shopping
* 1 Brunch num dos restaurantes tradicionais de Montreal

Hafting /Sliding
Val Cartier em Quebec
Entre tantas atrações de Quebec city
está o parque com tobogãs e aventuras
nos escorregadores na neve

Hotel de Gelo
Ice hotel de Québec
Conhecido pela ousadia, os canadenses
ainda conseguem construir um hotel
todo feito de gelo para que os visitantes
entendam como é a vida dos esquimós
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Detalhes do Programa
✓

Aulas de inglês manhã & tarde de segunda à sexta-feira administradas na
escola CLLC em Ottawa em sistema de período integral com material
didático interativo

✓

Dois finais de semana de atividades esportivas ( ski / snowboarding / ice
skating ) com equipamentos alugados e uma aula particular em grupo
com instrutor para uma das modalidades ( ski ou snowboarding)

✓

Acomodação individual em casa de família em sistema de pensão
completa ( café da manhã/ almoço /jantar )

✓

Serviços de transfer na chegada e saída

✓

Seguro médico hospitalar com cobertura também para esportes de
inverno

✓

Um telefone celular local para uso em caso de emergência

✓

3 atividades sócio-culturais por semana após as aulas durante o período
de três semanas de estudo. As atividades já fazem parte do pacote

✓

Os alunos são motivados a participar de todas as atividades para
praticarem o inglês e conhecer outros estudantes

✓

1 passe de ônibus para o período de 3 semanas de aula

✓

Assistência 24 horas com atendimento local em português

* Viagem a Montreal & Québec Ville ( opcional )**
** A viagem para Montreal e Québec Ville necessita ter a confirmação de no mínimo 5 participantes.
VALOR DO INVESTIMENTO
Parte Acadêmica, atividades & TOUR* : CAD 5,200
*Tour Montreal & Quebec City em acomodação quádrupla
Custódia ( apenas para participantes menores de 18 anos ): CAD 150
FORMAS DE PAGAMENTO
Estudo/Atividades + Tour Montreal & Québec Ville
Entrada: CAD 200 no ato da matrícula
Saldo em parcelas de acordo com o mês de matricula :
JANEIRO - 12 X CAD 416.67
FEVEREIRO - 11 X CAD 454.54
MARÇO - 10 X CAD 500
ABRIL - 09 X CAD 555.55

Continuaçāo...
MAIO - 08 X CAD 625.00
JUNHO - 07 X CAD 714.28
JULHO - 06 X CAD 833.33
AGOSTO - 05 X CAD 1,000
SETEMBRO – 04 X CAD 1,250
OUTUBRO – 03 X CAD 1,666.67
NOVEMBRO – 02 X CAD 2,500

NOVEMBRO – 04 X CAD 1,250
INTERCAMBIO BRAZILNETWORK ltd.
OUTUBRO – DEZEMBRO / 2016 : 03 X CAD 1,666.67
01 RIDEAU STREET SUITE # 700
K1N 8S7 OTTAWA /ON
MOBILE :
+1-613-297-2662 PHONE/FAX :

NOVEMBRO – DEZEMRRO /2016: 02 X CAD 2,500
+ 1-613-692-5872

EMAIL : CONTATO@INTERCAMBIOBRAZILNETWORK.COM
SKYPE: INTERCAMBIOBRAZILNETWORK
_______________________________________________________________________________________________________

