
COLÓNIA DE FÉRIAS NO 
CENTRO HISTÓRICO  

 DE LÁRNACA

RESERVAR UM CURSO

Todas as reservas são feitas com o English 
Quest Camps. Nenhuma reserva é confirmada 
até que o English Quest tenha recebido um 
formulário de reserva e o depósito requerido 
ou o pagamento integral do programa (se a 
reserva for efetuada após 30 de maio).



Pode efetuar uma reserva online no nosso 
website www.englishquestcamp.com ou

através dos nossos parceiros que se situam em 
várias cidades. Seja qual for o método 
escolhido, desfrutará de um serviço rápido e de 
qualidade que o apoiará na preparação da 
viagem a um dos nossos campos de férias.



Providencie o pagamento até 30 de maio.


Sede Internacional de Vendas: Siga-nos

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp) www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp
English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

Noite extra: As crianças que chegam um dia 
antes ou partem um dia depois do período 
definido do programa, podem fazê-lo apenas 
após acordo com a administração do campo de 
férias. Neste caso, será acrescentada à fatura 
uma taxa suplementar de 75 euros por criança 
por noite.



No nosso website, poderá encontrar mais 
informações sobre o curso, as atividades, o 
alojamento, a cidade onde se encontra o 
campo, várias fotografias e vídeos que lhe 
darão uma melhor impressão do que pode 
esperar e do que irá experimentar durante a 
sua estadia connosco.



Para mais informações sobre as condições de 
reserva, visite a secção “Termos e Condições” 
no nosso website..  		


OBRIGADO PELO SEU INTERESSE NOS NOSSOS PROGRAMAS E TEREMOS TODO O 
PRAZER EM VÊ-LO NO NOSSO CAMPO NO PRÓXIMO VERÃO!

INFORMAÇÕES DE CONTACTO



BOOKING A COURSE

Chipre é uma nação insular com uma longa 

história e uma cultura rica que se estende por 

11 000 anos, tornando-o uma das civilizações 

mais antigas do Mediterrâneo. Situada no 

extremo nordeste da bacia mediterrânica, o 

Chipre é a terceira maior ilha da região. As 

línguas oficiais da ilha


O Oriente encontra o Ocidente no antigo 
distrito de Larnaka (Lárnaca), onde centenas 
de anos de civilizações, arquitetura e cultura 
contrastantes deixaram a sua marca numa 
região autêntica e diversificada. Uma das 20 
cidades mais antigas do mundo que ainda é 
habitada. As atrações populares incluem: a 
Igreja de São Lázaro, o Castelo Medieval, o 
passeio de palmeiras de “Finikoudes”, e o 
lago salgado de Lárnaca, que se enche de 
bandos de flamingos cor-de-rosa vibrantes 
durante os meses de inverno.


O verão é uma estação de temperaturas 
elevadas com céus sem nuvens, mas a brisa 
do mar cria uma atmosfera agradável nas 
zonas costeiras. As temperaturas diárias 
durante os meses mais quentes de julho e 
agosto oscilam entre 30 °C na planície central, 
e 24 °C nas montanhas de Troodos. As 
temperaturas máximas médias para estes 
dois meses oscilam entre 35 °C e 27 °C.


 são o grego e o turco, mas o inglês é 

amplamente falado pela maioria da 

população, o que é uma herança desde os 

tempos em que Chipre fazia parte do império 

britânico, tornando-o assim um local ideal 

para melhorar o seu inglês.



Facto curioso: mais de 76% da população fala 

inglês.

CHIPRE LÁRNACA CLIMA

COLÓNIA DE FÉRIAS NO CENTRO 
HISTÓRICO DE LÁRNACA

EM COLABORAÇÃO COM 

A ESCOLA SECUNDÁRIA MEDITERRÂNICA



CURSO DE LÍNGUAS 
INTENSIVO

INSTALAÇÕES DO 
CAMPUS

Curso de língua inglesa com a participação da escola secundária mediterrânica.

Concebido para alunos adolescentes dos 11 aos 17 anos de idade, que gostariam de 
melhorar os seus conhecimentos de inglês e experienciar uma nova cultura..

Foco na fluência e no desenvolvimento.

Os tutorias descontraídos e informais criam uma atmosfera inspiradora.

O pessoal docente da escola secundária mediterrânica ministra o curso.

Os professores são falantes nativos da língua inglesa.

São oferecidos 3 níveis, de Iniciante a Avançado.

Um teste de colocação é completado para estabelecer o nível certo de inglês.

40 aulas durante o programa de 2 semanas.

● A 2 minutos a pé das residências do campo.

● Salas de aula com ar condicionado.

● Quadro interativo e acesso à internet em cada

sala de aula.

● Água potável grátis

● Cafetaria

● Instalações desportivas.

● Estúdio de artes.

PORQUÊ ESTUDAR

NA 
em Lárnaca, no Chipre? 

ENGLISH QUEST


ESCOLAS SECUNDÁRIAS MEDITERRÂNICAS


No ambiente animado e acolhedor da nossa escola, os estudantes são encorajados a investir 

nas suas próprias características e talentos individuais, enquanto nós assumimos a tarefa de 

melhorar as suas capacidades académicas e intelectuais. As escolas secundárias 

mediterrânicas proporcionam uma educação dos mais elevados padrões, garantindo o sucesso 

futuro dos estudantes. O nosso pessoal docente é experiente e formado em métodos de ensino 

modernos.


As nossas escolas estão bem equipadas, mas são suficientemente pequenas para que 

possamos conhecer cada aluno pelo nome e assim criar um ambiente de aprendizagem pessoal 

e amigável. Os nossos alunos aprendem a valorizar a educação e a tirar o máximo partido da 

vida estudantil, ao mesmo tempo que se encontram com colegas de todo o mundo e vivem 

experiências valiosas. Nas escolas secundárias mediterrânicas fornecemos um currículo de 

inglês amplo e equilibrado e o nosso objectivo é torná-lo acessível a todos os nossos 

estudantes..


Boa imersão em inglês, é a 2ª língua do Chipre, que está a ser usada em todo o 
lado.

Clima excecional e mar mediterrâneo limpo.

Professores nativos de inglês dos nossos parceiros escolares.

Ambiente SEGURO garantido, com pessoal a acompanhar as crianças 24 
horas por dia, 7 dias por semana.

Alojamento de alto nível numa residência hoteleira de 4 estrelas.

Refeições mediterrânicas nutricionais recentemente preparadas.

Mais de 20 atividades de aprendizagem divertidas conjugando experiências 
no mar e na montanha..
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QUE TIPO DE DE QUALIFICAÇÕES

TÊM OS MEUS PROFESSORES E

INSTRUTORES DE

ATIVIDADES?

O 				
PROGRAMA		
O programa do campo de férias no centro histórico inclui:

Alojamento partilhado em residências hoteleiras.

Por um custo adicional:

Limpeza dos quartos e troca de roupa de cama.

Transfers do aeroporto de Lárnaca (transfers do aeroporto de Paphos a um custo adicional).

Curso de inglês geral.

Experiência de campismo de 2 dias.

Supervisão 24 horas por parte do pessoal.

3 refeições por dia.

4 excursões de meio dia.

WiFi gratuito nas residências hoteleiras.

Certificado de conclusão do curso.

Mais de 20 atividades emocionantes e inesquecíveis.

O nosso pessoal docente e de atividades é formado em universidades do Reino Unido e dos 

Estados Unidos e tem uma experiência de ensino de mais de 10 anos. Os nossos professores de 

inglês são altamente qualificados e dedicados. São mantidos atualizados em relação aos 

últimos desenvolvimentos na metodologia de ensino e às exigências dos estudantes, 

participando em seminários organizados por comissões examinadoras externas e recebendo 

regularmente formação interna. Os nossos instrutores e supervisores de atividades são 

formados em universidades europeias, e têm experiência de trabalho com crianças há mais de 8 

anos.

 Noite adicional – 75 €

 Safari de iate – viagem de dia completo – 45 €

 Viagem ao parque aquático – viagem de dia completo – 35 €

Se tiver algum pedido de viagem de grupo, não hesite em contactar-nos em

infojenglishkuestcamp.com para saber o orçamento.

Chipre 2 Semanas 4 Semanas Idade Registo

Viagens de grupo:

TAXAS

Alojamento:
 Hotel de 4 estrela
 Quartos totalmente renovados
 2-3 pessoas por quarto (se as crianças 

viajarem juntas, é possível colocá-las no 
mesmo quarto)


 Quarto com ar condicionado e casa de banho
 WiFi gratuito
 A 3 minutos a pé da praia principal de Lárnaca
 Limpeza dos quartos e troca de roupa de cama a cada 

3 dias

Colónia de férias no centro 
histórico de Lárnaca 1345 € 2595 € 75 €9 — 17 y.o.

Para obter mais informações sobre o custo e as datas do programa, visite o nosso website:

www.englishquestcamp.com



APRENDER ATRAVÉS DE 
ATIVIDADES DIVERTIDAS

NO CAMPO ENGLISH QUEST

A EXPERIÊNCIA DE CAMPISMO

ALOJAMENTO EM TROODOS

Os nossos campos de férias proporcionam várias atividades para além da sala de aula com 

imersão total na língua inglesa. Aprenda inglês de forma divertida! Durante o programa, 

viversas actividades tais como excursões em iates de lazer, caça ao tesouro, safari de camelo, 

churrascos, competições desportivas e várias outras atividades na praia, no campus escolar ou 

no centro de Lárnaca, são realizadas diariamente.

 Visita guiada a pé ao centro histórico de Lárnac
 Aldeia tradicional de Lefkara com jogo de orientaçã
 Experiência de acampamento de 2 dias numa visão 

protegida nas montanhas de Troodo
 Excursão guiada ao forte medieval na cidade de 

Limassol e ao anfiteatro romano Kourion

 Viagem de iat
 Caminhadas noturna
 Noites de cinem
 Noite de jog
 Churrascos

 Caça ao tesour

 Jogo de orientaçã

 Caminhadas na montanh

 Escalada em roch

 Paintball

 Etiqueta láser

 Compras

 Jogos na piscin
 Voleibol de prai
 Futebo
 Jogos de prai
 Laser Maze

Excursões/Viagens

Eventos sociais Atividades ao ar livre

Atividades desportivas

Montes Troodos – O Coração 
Verde do Chipre.

A região de Troodos é famosa pelo 
seguinte:

English Quest Camp, com sua maravilhosa variedade de atividades, ajuda a construir a 
confiança social, otimismo e independência, enquanto dá às crianças uma conexão com o mundo 
natural.

Durante a estadia 
noturna, as crianças 
desfrutarão em pleno o 
espírito de aventura ao 
ar livre, dormindo em 
tendas de campismo 
especiais. O 
acampamento ao ar 
livre será alojado numa 
bela área vedada, 
privada.

As crianças dormirão 
em tendas para 2-4 
pessoas (por sexo). As 
instalações do local 
incluem chuveiros, WC, 
parede de escalada ao 
ar livre, área de tiro 
com arco, campo de 
paintball e campo de 
laser tag, área de café e 
restaurante.

 florestas densa
 trilhos naturais sinuoso
 tesouro cultural do Património Mundial da 

UNESC
 gastronomia tradiciona
 festivais tradicionais da aldeia



ATIVIDADES AO AR LIVRE SEGURANÇA NO CAMPO DE 
FÉRIAS ENGLISH QUEST

MISTURA NACIONAL

Em apenas 2 dias, o seu filho irá praticar escalada em 
rocha, poderão ver grandes vistas do topo de uma 
montanha e acampar durante a noite.

O facto de os 2 dias deste programa serem 
organizados na mais alta cadeia montanhosa 
de Troodos, com os seus maravilhosos 
caminhos pedestres, quedas de água e rios, 
as crianças têm a oportunidade de desfrutar 
de uma emocionante variedade de atividades 
ao ar livre todos os dias.

 Jogos de Tabuleir

 Mini futebo

 Rape

 Paintbal

 Laser ta

 Escalada em roch

 Caminhadas ecológicas em trilho

 Campismo ao ar livr

 Fogueira de acampament

 Laser Maze
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Medidas de segurança no alojamento: o pessoal do campo de férias fica em quartos perto 
das crianças, e o pessoal da receção está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana e 
monitoriza a entrada/saída da nossa residência hoteleira

Medidas de segurança na escola: o pessoal do campo de férias supervisiona as crianças 
durante os intervalos das aulas, e fornece qualquer apoio necessário. Durante as aulas, as 
crianças são supervisionadas pelos seus professores.

Medidas de segurança durante as atividades: o pessoal do campo de férias acompanha e 
supervisiona durante quaisquer atividades e excursões divertidas.

O nosso campo de férias acolhe crianças de todo o mundo, incluindo 
de países como:

O que fazemos em caso de emergência!



Se for necessário apoio médico, facilitamos a assistência imediata de primeiros socorros com 
corpo docente qualificado e apoio médico adicional no hospital local com viagem de ambulância, 
se necessário.


Bulgária Rússia França

Ucrânia Israel Geórgia

Polónia Cazaquistão Arménia



GASTRONOMIA TESTEMUNHOS
A cozinha cipriota é uma mistura exótica de 
culturas gregas e do Médio Oriente. E não é 
segredo que a “dieta mediterrânica” é 
considerada uma das mais saudáveis, graças 
à sua abundância de azeite saudável, 
leguminosas, carne magra, ervas aromáticas 
locais e frutas e vegetais frescos. Acrescente 
a isto o clima favorável, que dá aos produtos 
frescos o seu sabor intenso, e encontrará uma 
grande aventura gastronómica à sua espera 
nesta pequena ilha!

As refeições oferecidas às crianças incluem: 
pequeno-almooço bufê com opções quentes e 
frias, incluindo frutas frescas locais, 
pastelaria, omeletes, cereais, queijo local, 
iogurte, etc.

Durante o almoço, as crianças desfrutam de 
uma variedade de pratos locais de carne, 
pratos de peixe, e massas acompanhadas por 
salada e sobremesa grega.

O jantar inclui pratos mediterrânicos 
semelhantes com diferentes carnes locais, 
peixe fresco e pratos de massa servidos em 
rotação, acompanhados de salada grega e 
frutas frescas.

Dean, 11 anos de idade,

Bulgária

Rona, 13 anos de 
idade,Israel

Rozhin, 13 anos de 
idade,Irão

Dagmara, 16 anos de 
idade,Polónia

“Os quartos eram muito bons, a comida 
era excelente... As aulas eram muito 
interessantes, incluindo a forma de jogo 
interativo... De um modo geral, diverti-
me muito no campo de férias English 
Quest"

“As aulas na escola foram 
divertidas... e o professor era muito 
simpático... os líderes do grupo 
eram gentis, simpáticos e 
preocupavam-se connosco... em 
geral, diverti-me muito e nunca me 
esquecerei desta experiência”

“Este verão foi a minha segunda vez 
no campo de férias English Quest e 
gostei muito do programa... As 
aulas foram úteis... os nossos 
líderes de grupo eram divertidos e 
sociáveis e divertimo-nos imenso"

“O programa era perfeito. Os 
quartos eram muito agradáveis com 
camas grandes... Adorei os almoços 
e jantares... os líderes de grupo 
eram prestáveis e simpáticos... fiz 
muitos novos amigos e foram as 
melhores férias da minha vida"


