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Vancouver, Canadá

4 SEMANAS

DE 25/06 a 
23/07/2020

13 a 17 anos

Fisk e PBF
Vancouver Junior

PARCERIA EXCLUSIVA:

sobre o programa
São quatro semanas de viagem e cada dia será dividido entre aulas de inglês pela manhã e diversas atividades 
extraclasse durante a tarde. Você vai aproveitar parques, fazer picnics, andar de bike e participar de torneios e,
aos finais de semana, curtir excursões que duram o dia inteiro. 

sobre o curso
Conhecida por suas parcerias com renomadas universidades ao redor do mundo, a ELS é uma das maiores e 
melhores escolas particulares de idioma. As aulas trabalham as 4 habilidades comunicativas – leitura, escrita, 
compreensão auditiva e conversação – em temas semanais de interesse dos estudantes como música, cultura, 
tecnologia e atualidades. A escola aceita estudantes desde o nível iniciante até o avançado.

sobre a viagem
Sua viagem será inesquecível! O programa oferece atividades para você colocar em prática tudo o que aprende 
em sala de aula. Além disso, terá a oportunidade de visitar os principais pontos turísticos de Vancouver, 
como Seawall, Science World, Aquário de Vancouver, Capilano Bridge e muito mais!
 
Vancouver é a terceira maior cidade do Canadá, conhecida como uma das cidades mais habitáves do mundo 
e também por estar entre as principais localidades em termos de Índice de Desenvolvimento Humano. 
O clima em Vancouver é o mais ameno do Canadá, garantindo dias bem quentes no verão, para que 
você possa aproveitar todos os atrativos desse destino incrível!
   

PREPARADO PARA VIVER UMA EXPERIÊNCIA INCRÍVEL EM UM DESTINO DE TIRAR O FÔLEGO? 

APROVEITE PARA ESTUDAR INGLÊS ENQUANTO CURTE O VERÃO CANADENSE!



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

• Passagem aérea não inclusa.
• Para mais formas de pagamento, consulte seu Expert.
• Valores e condições de pagamento sujeitos à alteração sem prévio aviso.

VAGAS LIMITADAS

O PROGRAMA INCLUI: 

 

*

WWW.EXPERIMENTO.COM.BR

CAD 5.313,00
15% de entrada + SALDO PARCELADO
EM ATÉ 

EARLY BIRD -

Preço válido para matrículas até 31/12/19.

10X SEM JUROS

• *Preço válido para matrículas efetuadas até 31/12/19.

Destaca-se que este programa é agenciado exclusivamente pela Experimento, 
empresa expert no segmento, sem qualquer gestão operacional 
ou responsabilidade da Fisk/PBF. 

Atenção: Exemplo de programação 2019 - sujeita à alteração sem 
aviso prévio. O roteiro definitivo é entregue na chegada ao destino.

As datas de início e término do programa estão sujeitas à alteração.

•  Curso de inglês com 25 horas semanais
•  Material didático
•  Teste de nível e orientação no primeiro dia de aula
•  Acomodação em casa de família – quarto individual ou duplo 
   (conforme disponibilidade) e banheiro compartilhado
•  Pensão completa – café da manhã e jantar na casa da família 
    + packed lunch (almoço ou lanche trazido da casa de família 
    pelo próprio aluno)
•  Passeios e atividades semanais
•  Passe de ônibus mensal pela duração do programa
•  Chip de celular
•  Seguro viagem com cobertura de até USD 200.000
•  Traslado de chegada e saída no aeroporto de Vancouver
•  Kit viagem Experimento
•  Carta de custódia emitida pela ELS
•  Certificado de participação
•  1 líder a cada 15 alunos*

*presença do líder brasileiro condicionada à adesão de no mínimo 15 participantes

dia 1 
Embarque para Vancouver.

dia 2 
Chegada ao aeroporto de Vancouver, 
recepção e transporte para a casa de família.

dia 3
Teste de nivelamento e orientação. 
Passeio para Capilano Bridge.

dia 4
Aulas pela manhã.
Atividade: bowling championship.

dia 5
Passeio de dia inteiro para Whistler.

dia 6
Atividade opcional: Playland 
Amusement Park.

dia 7
Aulas pela manhã. Tarde livre.

dia 8
Aulas pela manhã. Atividade opcional: 
Biking around Stanley Park.

dia 9
Aulas pela manhã. Atividade: Aquarium.

dia 10
University Fair e University Tour.

dia 11
Aulas pela manhã.
Atividade: Science World.

dia 12
Atividade opcional: Overnight 
Trip to Victoria.

dia 13
Dia livre. Atividade opcional: 
Whale Watching.

dia 14
Aulas pela manhã. Tarde livre.

dia 15
Aulas pela manhã. Atividade: Kayaking.

dia 16
Aulas pela manhã. Tarde livre.

dia 17
Aulas pela manhã. Atividade opcional: 
Rocky Mountains (viagem de 4 dias – dia 1).

dia 18
Aulas pela manhã. Atividade: Rock Climbing.
Atividade opcional: Rocky Mountains 
(viagem de 4 dias – dia 2).

dia 19
Dia livre. 
Atividade opcional: Rocky Mountains (viagem de 4 dias – dia 3).

dia 20
Dia livre. 
Atividade opcional: Rocky Mountains (viagem de 4 dias – dia 4).

dia 21
Aulas pela manhã. Tarde livre.

dia 22
Aulas pela manhã. Atividade: Soccer Tournament.

dia 23
Aulas pela manhã. Atividade: Lynn Valley.

dia 24
Aulas pela manhã. Atividade: Talent Show.

dia 26
Dia livre.

dia 27
Entrega dos certificados

dia 28
Retorno para o Brasil

dia 25
Aulas pela manhã. Atividade: Picnic at Kits Beach.

GANHE O MUNDO, FAÇA INTERCÂMBIO!

A Experimento é a única empresa de intercâmbio eleita 5 vezes 
como a Melhor Agência da América Latina pela Star Awards. 

São 54 anos de atuação no Brasil, mais de 60 lojas e o compromisso 
de entregar a melhor experiência para você. 

Telefone: (19) 3255-2203


