


A Pioneira em Intercâmbio 

NO MUNDO DESDE 1932. NO BRASIL DESDE 1964. 



SEB Londres + Paris 
3 semanas – de 01 a 19 de Julho de 2015 



• Escola: Isis School – Summer Program na University of Greenwich, Avery Hill 

• Curso: 15 horas de inglês por semana  

• Período:  01 a 19 de Julho de 2015 

 Londres: 01 de julho a 15 de julho (2 semanas de curso) 

 Paris: 15 a 19 de julho (5 dias) 
 

• Acomodação 

 Londres: no campus – quarto individual com banheiro compartilhado 

 Paris: residência estudantil – quarto duplo ou triplo com banheiro privativo 
 

• Alimentação 

 Londres: Pensão completa - café da manhã, almoço e jantar 

 Paris: Meia pensão - café da manhã e jantar 

 

 

O Programa 



Benefícios do Programa 

• Prática e aprimoramento do idioma  
• Experiência internacional 
• Amadurecimento e independência 
• Amizades com pessoas do mundo todo 
• Programa que combina aprendizado 

com  turismo 
• Líderes / Supervisão 24h 
• Realizado durante as férias escolares 
• Conveniência de um programa 

planejado 

Foto  



Acomodação 
LONDRES 
Campus da Universidade 
Ideal para que os estudantes 
desenvolvam mais independência,  
responsabilidade e pratiquem o 
idioma, uma vez que eles terão maior 
convivência com estudantes de outras 
nacionalidades. 

 

PARIS 
Residência Estudantil 
Recebe estudantes do mundo 
inteiro e está localizada em região 
com fácil acesso ao transporte 
público e às principais atrações de 
Paris. 



Refeições 

LONDRES 

Pensão Completa 

Café da Manhã 

Almoço 

Jantar 

 

PARIS 

Meia Pensão 

Café da Manhã 

Jantar 

 



Paris – City Tour 



Paris – City Tour 



Paris – Passeio de Barco pelo Rio Sena 



Paris – Subida ao 3º. Pavimento da Torre Eiffel 



Paris – Visita Guiada ao Museu do Louvre 



Paris – Tour Guiado ao Palácio de Versailles 



Paris – Disneyland 



• 2 semanas de curso de inglês na University of Greenwich 
• 15 horas de aulas por semana incluindo material didático 
• Acomodação em residencial da universidade – quarto individual e banheiro compartilhado 
• Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) 
• Atividades diárias, passeios e excursões, incluindo visita aos estúdios do Harry Potter 
• Certificado de conclusão do curso. 
  
• 05 dias de hospedagem em residência estudantil - quartos compartilhados  e banheiro privativo 
• Traslado de Londres a Paris via Eurostar 
• Passe de transporte local (zona 1 e 2) 
• City Tour por Paris, passeio de barco pelo Rio Sena, visita à Torre Eiffel (até o 3° andar), visitas 

guiadas ao Museu do Louvre, Castelo de Versailles e Disneyland Paris  

GERAL:  
• Acompanhamento de um líder brasileiro a cada 15 participantes (mínimo de 15 participantes)  
• Traslados de chegada e saída 
• Assistência de Viagem Assist-Card com cobertura até USD 200,000  

O programa inclui 



Por pessoa: GBP 2,600 
 
 Formas de pagamento: 

• Entrada de 20% e saldo parcelado em até 3 x sem juros no cartão de crédito (Visa e 
Mastercard) 

 

OU 
 

• Entrada de 20% e saldo parcelado em boletos bancários  com vencimento da última parcela 
quitada 30 dias antes da viagem 
 

OU 
 

• Entrada de 20% e saldo financiado pelo Banco Santander em até 24 vezes 

Parte Terrestre 

Parte Aérea 
A ser definida 



www.experimento.org.br 

www.facebook.com/ExperimentoIntercambioCultural 
 
 
http://instagram.com/experimento_ 
 
 
http://twitter.com/Experimento_ 
 
 
Experimento Intercâmbio Cultural 
 
 
www.youtube.com/ExperimentoIC 


