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FÉRIAS NOS ACAMPAMENTOS DE VERÃO DO ROSEY 
POSSIBILITAM:

• O acesso a 6 programas, com ambientes diferentes e mundos para descobrir
•  Um verão inesquecível no campus do Rosey, em plena montanha ou à beira do lago 
• Um universo bilingue em inglês e francês
• O intercâmbio entre jovens de 8 a 18 anos originários de mais de 50 países 
•  Aulas específicas para os diferentes níveis de francês, inglês, espanhol e matemática
• Uma preparação intensiva para os exames SAT dos Estados Unidos
• Programas para desenvolvimento do leadership
•  Um programa personalizável com mais de 25 tipos de desporto e atividades 

artísticas 
• Um centro náutico e um centro equestre privados
• A descoberta, no campus de Rolle, do mais fabuloso centro artístico da Suíça
• A descoberta de um  património cultural e dos mais belos lugares do país
• Passeios e atividades atrativas
• Numerosas animações noturnas e serões surpresa.

Rolle, Gstaad, Mar Mediterrâneo

A equipa de admissões: Philippe Neyroud & Ingrid Kasnouar  

 www.roseysummercamps.ch
Tél. +41 21 822 55 00 • summercamp@rosey.ch
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LAKE GENEVA CAMPUS 
JULHO jovens entre 9 e 16 anos
De 7 de julho a 1 de agosto de 2014

Férias inesquecíveis aprendendo línguas, praticando desporto e 
expressão artística, realizando excursões, fazendo teatro, etc.  

O desvendar do universo excecional do Rosey por um período de quatro 
semanas.

LAKE GENEVA CAMPUS 
AGOSTO jovens entre 9 e 16 anos
De 4 a 23 de agosto de 2014
Programa idêntico ao anterior, estendido sobre três semanas, com 

particular relevo concedido a um programa de revisões académicas, 
incidindo sobre as línguas e a matemática.

GSTAAD MOUNTAIN CAMPUS 
JULHO+AGOSTO entre 8 e 13 anos

Peíodo 1: de 5 a 25 de julho de 2014
Peíodo 2: de 28 de julho a 17 de agosto de 2014
Um espírito sobre medida para jovens que escolhem Gstaad, 
mítica estação dos Alpes Suíços. Aulas de línguas, a descoberta das 

montanhas e da Suíça, atividades desportivas e artísticas, expedições e 
animações: uma primeira experiência face a face com a sua autonomia.

EXCELLENCE CAMP 
JULHO  entre 12 e 16 ans 

De 5 a 19 de julho de 2014
Montanha (Suíça) & Mar (Mediterrâneo)
Um programa exclusivo para adolescentes desportivos et ambiciosos: 
uma semana em plena montanha na Suíça e outra em pleno Mar 

Mediterrâneo, a bordo de um esplêndido catamaran com 34 metros. 
Aventura e emoção nos mais belos cenários da Natureza.

SAT® PREP . CAMP
JULHO entre 15 e 18 ans

De 7 de julho a 1 de agosto de 2014
De manhã um intenso programa académico de preparação aos 
Exames SAT, disponibilizado pelos melhores especialistas norte 
americanos. Toda a gama de atividades ligadas às artes, desporto 

e tempos livres acessíveis no campus de Rolle, para além de um 
programa de excursões e passeios culturais sobre medida para jovens 

entre 15 e 18 anos.


