CURSO DE INGLÊS
+ MAGNÍFICAS BASÍLICAS

CURSO DE INGLÊS NA QUEST LANGUAGE STUDIES 50+
OUTUBRO/2015 OU MARÇO/2016 - 2 OU 4 SEMANAS
O aluno pode programar seu periodo de estudos na QUEST com base nestas datas do Tour
Magnificas Basilicas: 9 a 12 de Outubro de 2015 ou 25 a 28 de Março de 2016
INCLUI:
Curso de inglês / 28 aulas por semana (cada aula tem duração de 50 minutos)
Acomodação em casa de família (quarto individual com café da manhã e jantar)
Matrícula na escola Quest
Material didático
Certificado de conclusão do curso
Viagem de trem para Montreal com acomodação em Hotel 4 estrelas, quarto
compartilhado (3 noites)
Acompanhante de grupo durante a viagem a Montreal
*Mínimo de 6 participantes.
VALOR TOTAL:
2 semanas CAD$ 2.398
4 semanas CAD$ 3.213

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Esta grandiosa construção fica no topo de uma colina, cercada de jardins, com uma vista
deslumbrante de Montreal. O Oratório de São José conta com 200 degraus e elevadores
para sua maior comodidade. É uma visita emocionante!

Estude inglês em em Toronto, no Canadá. Passe um final de semana divino em Montreal,
visitando as mais lindas basílicas, igrejas e oratórios.

CATHÉDRALE MARIE-REINE-DU-MONDE
A Catedral Maria Rainha do Mundo é patrimônio histórico
nacional do Canadá e sede da arquidiocese de Montreal.
Construída em 1875, no centro de Montreal, a belíssima
catedral é uma réplica em escala menor da Basílica de
São Pedro em Roma, ou seja é um ‘mini-vaticano’.

BASILIQUE NOTRE-DAME DE MONTRÉAL
Fundada em 1830, a Basílica de Notre-Dame é uma preciosidade. Vale a pena entrar,
sentir o silêncio e a beleza deste lugar abençoado. O local conta com iluminação especial
à noite.
A basílica se localiza na Vieux Montreal, aproveite para fazer um lindo passeio na parte
histórica de Montreal.
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Depois de visitar a linda igreja de São João Batita, nada
melhor do que um passeio na adorável rua Saint-Denis
e no parque Jeanne-Mance.
A rua Saint-Denis possui diversas lojas e restaurantes, e
é um dos melhores lugares para caminhar no fim de tarde.

