
       INCLUI:
* Curso de Inglês intensivo
* Hospedagem
* Traslado
* Passeios com ingressos
* Guia local
* Carta custódia / menores
*  Viagens a Montrel, Quebec
   Ottawa e Niagara Falls
* Certificado

intercâmbio
TEEN
em
TORONTO
Férias de Janeiro e Julho
Intercâmbio para jovens de 14 a 18 anos com interesse em adquirir fluência no Inglês 
e experiência internacional em Toronto. O programa inclui aulas de Inglês, atividades 
culturais e de lazer diárias. Além de Toronto, os participantes visitarão as cidades 
Francesas de Montreal e Quebec, Capital do Canadá e Cataratas do Niágara ou farão 
esqui no inverno.

As equipes de guias SKOPE no Brasil e Canadá orientam e acompanham o grupo 
antes e durante a viagem, garantindo conforto e segurança para quem embarca, e 
tranquilidade para quem fica esperando. 

Grupo na Dundas Square (E) Casaloma / Toronto (C) Canoagem no lago Ontário(D)

www.skope.ca
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Intercâmbio TEEN em TORONTO
O 10o  grupo de Intercâmbio Teen SKOPE, irá ao Canadá, para explorar as melhores atrações de Toronto, eleita cidade 

com melhor qualidade de vida do mundo (revista The Economist).

O programa inclui aulas intensivas de Inglês, atividades culturais e de lazer diárias ( ROM, CN Tower, Aquário, 
ChinaTown, etc). Nos passeios o participante aprenderá sobre história, biologia, tecnologia e artes.  Além de Toronto, 

visitaremos Montreal, Quebec, Ottawa (capital do Canadá) e Cataratas do Niágara.

A escola

A escola de Inglês é certificada pelo Languages Canada, 
e está localizada no coração de Toronto, ao lado de duas 
das principais estações de metrô, e a poucos minutos de 
shopping center, restaurantes, galerias de arte, museus e 
atrações turísticas. 
 

Aulas

As aulas de Inglês são de 2a a 6a-feira, de 9 às 14:45, 
seguidas de atividades culturais e passeios. Também 
são oferecidas aulas tira-dúvidas individuais, clube de 
conversação, e certificação ao final do curso. 

Passeios e Viagens

- ROM, Zoo, Casaloma, CN Tower, Toronto Islands,
  canoagem no lago Ontário, Aquárium Ripley’s, 
  Wonderland, jogo de Baseball, jantar Medieval Times, 
  Cruseiro de barco
- Viagens de final de semana a Montreal, Quebec, Ottawa
  e Niagara Falls. A viagem a Nova York é opcional.

Hospedagem

- Casa de família ou Residência estudantil, quarto 
single,rapazes e moças separados, café da manhã e  
internet.

Apoio local

- Acompanhamento de equipes locais, no Brasil e no 
Canadá, para garantir o conforto e segurança do grupo no 
pré embarque, na recepção em Toronto e durante toda a 
viagem.

O pacote inclui:

Viagem de 4 semanas (Janeiro ou Julho)
Curso de Inglês Intensivo
Certificado
Taxas da escola e de hospedagem
Material 
Hospedagem em casa de família ou residência 
estudantil, quarto individual e café da manhã
Atividades diárias após as aulas 
Viagem a Montreal, Quebec e Ottawa
Viagem a Niagara Falls ou Esqui (inverno)
Viagem opcional a Nova York
Traslado de chegada e retorno
Seguro médico
Carta custódia notorizada no Canadá
Guia local no Brasil e Canadá

Investimento

   Inscrição: CD$200
   Pacote: CD$3,200
   Financiamento (entrada 30% + 9 parcelas de CD$276) 
 
Dólar Canadense (CD$1=R$2.6)  Dólar Americano (US$1=R$3.4)
Pagamento via transferência bancária ou cartão de crédito
Não inclui aéreo, despachante, visto, almoço/jantar

SKOPE Intercâmbio Cultural
Rua Terenos 117 | sala 3 | C.Gde
(67) 3213.7660  | intercambio@skope.ca
www.skope.ca

Contato:


