XX EDIÇÃO CALIFORNIA TEEN
JANEIRO 2019

Embarque: 02 de janeiro de 2019

Público-alvo e objetivos
Alunos que estejam interessados em melhorar o inglês, visitar os principais atrativos turísticos da
Califórnia, se divertir e conhecer algumas das melhores universidades americanas para entender o
processo de admissão.
Pré requisitos
Estar cursando o ensino médio e mínimo de 14 anos.
Sobre a Califórnia
O estado da Califórnia é o mais rico do planeta e possui 10 das 50 melhores universidades do
mundo. Centro cultural americano e uma das regiões turísticas mais visitadas, San Diego e Los
Angeles receberão os alunos para uma experiência cultural e pedagógica inesquecível.
Sobre a SD Student Travel
A SD Student Travel é uma operadora de turismo educacional. Proporciona cultura e conhecimento
que valorizam a vida e o currículo de milhares de estudantes todos os anos: www.sd.tur.br
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Sobre o programa
"California Teen" é um intercâmbio de férias para adolescentes que ocorre desde 2009 na cidade
de San Diego, CA, organizado pela SD Student Travel. No nosso programa, o aluno não só
melhorará o inglês, mas também desenvolverá habilidades para a vida, como confiança,
responsabilidade, respeito e trabalho em equipe, estabelecendo sua rota para um futuro
gratificante.

Este curso inclui um programa completo com aulas de inglês, excursões, esportes, atividades
culturais, parques temáticos e atividades noturnas. Durante 25 dias, nossos alunos melhoram o
inglês, visitam os lugares turísticos e culturais (com todos os ingressos incluídos), têm dias
esportivos, excursão para Los Angeles e conhecem algumas das melhores universidades do mundo
(Interação com os departamentos de admissão de graduação).
Desde 2009, oferecemos experiência internacional para mais de 2.000 estudantes. Isso significa
que centenas de jovens de 14 a 17 anos tiveram a oportunidade de momentos inesquecíveis, fazer
novas amizades e avançar no mercado de trabalho, aproveitando as férias escolares para ganhar
experiência internacional com a segurança que oferecemos.
O que nos diferencia neste mercado competitivo é o tratamento dado não apenas aos estudantes
que viajam, mas também aos pais que ficam com o coração apertado longe dos filhos. Através do
chip USA PHONE a família pode ter 24 horas de contato com seus filhos, tornando a viagem 100%
transparente.
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Em relação à equipe de monitores, eles estão sempre presentes e preparados para todos os
tempos, inclusive para ocasiões especiais, como visitar um hospital por dor de garganta ou
qualquer outro tipo de problema.
Aos pais mais preocupados fiquem tranquilos! Meninos e meninas são divididos em diferentes alas,
também temos monitores noturnos para encaminhar "sonâmbulos" para suas devidas alas.
Neste programa de viagem, pela manhã, os alunos recebem 03 semanas de curso de inglês e
convivem com estudantes de todo o mundo. Nas tardes e fins de semana, visitam os principais
locais culturais, universidades, colleges, praias e parques de diversões. Além de visitar os famosos
shoppings e outlets região. Tudo isso com transporte exclusivo.
Idade

Duração

Aulas de inglês

Onde

Atividades

Monitores

14-17

25 dias

18 horas por semana

San Diego

Dia e noite

24h

UNIVERSIDADES
University of California, Los Angeles (UCLA), University of California, San Diego (UCSD),
Santa Barbara City College (SBCC), San Diego City College (SDCC),
San Diego State University (SDSU) e Thomas Jefferson School of Law (TJSL).
Hospedagem (10 minutos caminhando da escola)

SOBRE O CURSO DE INGLÊS

O College of English Language (fundada em 1981) e a Language Studies International (fundada
1965) oferecem cursos de inglês para estudantes internacionais. Professores experientes e aulas
intensas (no máximo 15 alunos por aula) proporcionam aos alunos um ambiente acadêmico
pessoal e enriquecedor. É uma oportunidade para experimentar a cultura americana, conhecer
estudantes de outros países e cultivar uma perspectiva internacional. São 6 níveis de cursos de
inglês geral, bem como cursos de preparação para exames de TOEFL e IELTS.
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O que inclui:
 03 semanas de curso de inglês ou inglês para negócios, em San Diego, na College of
English ou Language Studies International.
 20 dias de hospedagem no Baymont Inn Downtown em San Diego.
 05 dias de hospedagem no Hotel Four Points by Sheraton em Los Angeles.
 Café da manhã incluso, todos os dias, no próprio hotel.
 Jantar de segunda a quinta-feira.
 Certificado de conclusão de curso com validade internacional.
 Ingressos para todas as atividades.
 Programa USA Phone – 01 chip para cada aluno com chamadas ilimitadas para o Brasil (tel
fixo), para dentro dos Estados Unidos e internet.
 Transporte exclusivo para todas as atividades.
 Acompanhamento de professores do colégio (1 a cada 15 alunos).
 Orientação para a obtenção do passaporte e visto norte-americano.
 Orientação para obtenção da autorização para menor viajar desacompanhado.
 Reunião de orientação pré-embarque com passageiros e seus responsáveis.
 Kit de embarque com 01 camiseta eu vou para Califórnia!
+ Passeios e atividades
Visitas e conversas com o departamento de admissão das melhores instituições da região







Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).
Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD).
Santa Barbara City College (SBCC).
San Diego City College (SDCC).
San Diego State University (SDSU).
Thomas Jefferson School of Law (TJSL).

Parques e atividades culturais









San Diego Zoo.
Museu Marítimo.
Sea World.
USS Midway.
Instituto de Oceanografia, Birch Aquarium.
Six Flags.
Disneyland + California Adventure.
Universal Studios.
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Air & Space Museum.
City Tour em San Diego.
City Tour em Los Angeles.
Visita a Old Town.
Visita ao Mont Soledade.
Patinação no Gelo (janeiro)
Campeonato de Boliche.
American Culture Barbecue.
Laundry Day.
Bus Party.
Luau de Despedida.

Excursão para Los Angeles








Santa Monica Pier.
Calçada da Fama.
Griffith Park (Letreiro de Hollywood).
Six Flags.
Disneyland + California Adventure.
Universal Studios.
Newport Beach (The O.C).

Tribunal Superior de San Diego
Uma das atividades do programa é assistir julgamentos reais na San Diego Superior Court.
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Praias & Esportes
 La Jolla.
 Jogo de futebol e Voleibol em Pacific Beach.
 Aula de futebol americano em Mission Beach.

Passeio de bicicleta pela orla de San Diego

Os alunos que não sabem andar de bicicleta podem aprender nos dias de praia com o superte dos
nossos monitores. Aluguel da bicicleta não incluso ($10).
Tour de Compras
 Fashion Valley Mall (Apple Store, Tiffany & Co, MAC, A&F, Forever 21, Hollister e etc).
 Las Americas Premuin Outlet (Calvin Klein, Lacoste, Nike, Tommy Hilfiger, etc).
 Viejas Outlet (Calvin Klein, Lacoste, Nike, Tommy Hilfiger, etc).
 Best Buy.
 Walmart.
MONITORES SD STUDENT TRAVEL 24H
Nossos monitores acompanham o grupo 24h. Todos possue cursos de 1os soccoros para garantir a
segurança dos alunos. Serviço Night Chaperone incluído.
Estrutura exclusiva

Escritório nos Estados Unidos.

Monitores bilíngues SD – Acompanhando o grupo 24h, desde o embarque em SP.

01 monitor/guia para cada 15 alunos.

Guias locais – nos passeios pedagógicos.

Seguro viagem (médico, farmacêutico e odontológico com cobertura de U$55.000,00).

Remédios para atendimento básico durante a viagem.

Assistência médica internacional.
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Objetivos da viagem

Desenvolver o senso crítico, intelectual e social.

Aumento de conceitos e valores.

Conscientizar-se da existência de outros códigos culturais.

Turismo com segurança.

Receber um diploma com reconhecimento Internacional sem atrapalhar o ano letivo.

Entender o processo de admissão das melhores universidades do mundo.
Investimento parte terrestre
Quardo duplo
$6.549

Quarto quádruplo
$5.999

Em até 5x sem juros (primeira parcela até 10/11/2018).
Formas de pagamento: boleto bancário
Parcelamento de 06 a 12x no cartão de crédito com juros
Obs: Consulte também opções de preço em quarto single
Investimento parte aérea
Previsão: 5x de $280
(A passagem aérea será vendida aproximadamente 45 dias antes do embarque)
Observações gerais:
1) O programa não inclui despesas com passagem aérea, passaporte, vistos, almoço de
todos os dias e jantares de sexta-feira à domingo, além das despesas pessoais;
2) Valor do programa atualizado de acordo com a cotação cambial do dia de fechamento;
3) Não serão aceitas inscrições com pendências de documentação, pagamentos ou
assinaturas, incluindo o preenchimento da ficha médica;
4) Obrigatório passaporte com o mínimo de 06 meses de validade;
5) Não é necessário o visto de estudantes, apenas de turismo;
6) Mínimo de 14 anos;
7) Curso com 18 horas semanais (de acordo com legislação americana permite o visto de
turista);
8) Passagem aérea não inclusa no valor do pacote terrestre;
9) Proposta válida até 10 de novembro de 2018.
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