VIAGEM CULTURAL CANADÁ
SUMMER CAMP em TORONTO 2014!
imagina! Um dos melhores lugares do mundo em termos de
O Canadá está mais próximo de você do que imagina!
qualidade de vida é cenário de um programa incrível para jovens. E Toronto, uma cidade segura e limpa, que
oferece uma grande diversidade cultural e excelentes opções de diversão, é o lugar perfeito para isso!
O Summer Camp é um programa diferenciado,
diferenciado que alia aprendizado e diversão. Teremos passeios, viagens, as
mais variadas atividades, tudo isso em um ambiente multicultural com jovens do mundo inteiro! Sem falar que
estaremos hospedados e freqüentando aulas de inglês em uma das melhores Universidades do país!
Ao participar do programa para jovens no Canadá, você terá a oportunidade de vivenciar a cultura canadense,
desenvolvendo a fluência no idioma e fazendo amigos de várias nacionalidades. O Programa
Progra
Summer Camp for
Teens in Canada é o melhor do país!

Idade: de 12 a 17 anos
Período: 3 semanas (14/06 - 06/07)
Incluso no programa:
Taxa de matrícula e Taxa Operacional da Gran Via;
Via
Curso de inglês com 15 aulas por semana (seg
(
a sexta – 9hs às 12hs);
Material didático;
Certificado de conclusão do curso;
Acomodação em residência estudantil com 2 refeições por dia;
Seguro saúde e de viagem desde a saída de Salvador;
Translado aeroporto/residência e residência/aeroporto no Canadá;
Atividades durante às tardes e excursões de dia inteiro nos fins de semana;
Guia acompanhante desde Salvador, durante todo programa;
programa
Orientação e reunião pré-embarque
embarque com todos os participantes.

Não Incluso no programa:
Passaporte, visto canadense (R$ 525,00
,00 turismo – uma entrada);
Gastos extras e pessoais durante a viagem:
viagem recomendamos um mínimo de
CAD 600 para o período;
Outros itens não mencionados no item “Incluso no programa”

Investimento parte terrestre:
CAD 3.950
Entrada CAD 120 (tx. operacional Gran Via) + CAD 910 (tx. Reserva)
Saldo 3x sem juros no cartão (exceto HIPER) ou 5x sem juros no cheque

Investimento parte aérea: (aproximadamente)
USD 1.784 + taxas de embarque
Em até 10xx sem juros nos cartões de crédito

Para se inscrever: (PRAZO ATÉ 31/03/14
3/14 OU ENQUANTO HOUVER VAGAS)
Solicite a Gran Via o formulário de inscrição e primeiros procedimentos
Observações:
Tarifas sujeitas a reajuste sem aviso prévio;
Acompanhante desde Salvador com grupo mínimo de 10.
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Consulte-nos
nos para programas de inverno em janeiro de 2015.
201

Gran Via Intercâmbio Cultural
71.3358.8386

Intercambio2@granviaviagens.com.br
www.granviaviagens.com.br

