
Acampamento de Inverno 2020

Duração do programa : 
2 a 6 semanas

Idade:  

12 - 17

Acomodação :
Residência  estudantil  ou casa de 
Família.

             Pacotes especias para grupos *

  Programa FLAP programa inclui:
- Matricula
- Curso de Inglês ou Francês (24 lições  por semana)
- Material do curso 
- Acomodação na opção desejada ,em quarto compartilhado
- 3 refeições diárias *
- Atividades supervisionadas  na parte da tarde e aos finais 

de semana
- 1 ou 2 finais de semana de excursão
- Custos locais de transportes 
- Seguro Medico
- Transporte na chegada e ida para o Aeroporto 
- Certificado de conclusão de curso
- Carta de custódia 
- Serviço de menor desacompanhado * 

*Requerimento de Comida especial esta incluso mediante pagamento 
de taxa extra  

*O Time BLI acompanha o aluno menor de idade ao aeroporto para  
certificar uma volta segura para casa.

Dezembro 15

Dezembro  22

Dezembro 29

Janeiro 5

Janeiro 12

Janeiro 19

Janeiro 26

Datas de início

l  info@bli.ca www.bli.ca

2 Semanas 

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

$3440

$4300

$5090

$6000

$7100

$2650

$3600

$4600

$5600

$6600

$2650

$3600

$4600

NA

NA

Montreal ou Quebec City

Montreal 

Opção residência

Montreal 

Opção Homestay

Quebec 

Opção Homestay 

English & French Schools in Canada

Winter
adventure

O Acampamento de inverno da BLI oferece uma 
experiência única, permitindo você a melhorar suas 
habilidades  em Inglês e Francês. Nós temos um time 
dedicado de Professores qualificados,  que trabalham  
em harmonia enquanto os estudantes estão 
aprendendo em um  ambiente seguro e autêntico.  
Participando de atividades culturais e de recreação, 
tendo uma  experiência memorável  . 



Acampamento de Verão  2019

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

$3440

$4300

$5090

$6000

$7100

$2650

$3600

$4600

$5600

$6600

$2650

$3600

$4600

NA

NA

Junho 30

Julho  7

Julho 14

Julho 21

Julho 28

August 4

Datas de Início

l  info@bli.ca www.bli.ca

English & French Schools in Canada

O Acampamento de  verão  da BLI oferece uma 
experiência única, permitindo você a melhorar suas 
habilidades  em Inglês e Francês .Nós temos um time 
decicado de Professores qualificados  ,que trabalham  
em harmonia enquanto estudantes estão 
aprendendo em um ambiente seguro e autêntico.  
Participando de atividades culturais e de recreação, 
tendo uma  experiência memorável . 

Montreal ou Quebec City Summer
adventure

Montreal 

Opção Residência 

Montreal 

 Opção Homestay

Quebec 

Opção Homestay

Duração do programa : 
2 a 6 semanas

Idade:  

12 - 17

Acomodação :
Residência estudantil ou casa de 
Família.

 Programa FLAP program inclui:
- Matricula
- Curso de Inglês ou Francês (24 lições  por semana)
- Material do curso 
- Acomodação na opção desejada em quarto 

compartilhado
- 3 refeições diárias *
- Atividades supervisionadas  na parte da tarde e aos 

finais de semana
- 1 ou 2 finais de semana de excursão
- Custos locais de transportes 
- Seguro Médico
- Transporte na chegada e ida para o Aeroporto 
- Certificado de conclusão de curso
- Carta de custodia 
- Serviço de menor desacompanhado *

* Requerimento de Comida especial esta incluso mediante 
pagamento de taxa extra 

* O Time BLI acompanha o aluno menor de idade ao aeroporto 
para  certificar uma volta segura para casa.


