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Mais de 30 000 alunos

atualmente registados.

Colaboração com centenas 
de instituições de ensino 
superior em todo o mundo.

Mais 
 estudam na


UPorto.

de 4000 alunos

internacionais

Uma das 

 (sistemas de 
classificação

internacionais).

200 melhores 
universidades

da Europa

Fundada HÁ MAIS 
DE 100 ANOS.
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15 aulas/semana  5 aulas/semana de inglês e  de Português.

Alojamento e pensão completa (3 refeições) nas residências 
universitárias modernas.

Um vasto leque de mais de 20 atividades de aprendizagem divertidas.

Estação de caminhos de ferro do Porto/transfer no aeroporto incluído 
(transfers no aeroporto de Lisboa a custo adicional)

Certificado de curso de línguas

AS RESIDÊNCIAS

O complexo das Residências Universitárias está localizado mesmo 
no campus da Universidade do Porto e é um dos complexos de 
alojamento mais convenientes da zona do Porto, com um elevado 
nível de qualidade e conforto.



Este complexo de Residências Universitárias consiste num conjunto 
de edifícios com mais de 500 quartos, vários restaurantes e 
cantinas, salas tranquilas, sala de televisão, áreas comuns para 
socialização e instalações desportivas ao ar livre.

Quarto individual com conforto em suite, separado para rapazes e raparigas, no mesmo edifício residencial:

Quartos

 cama de solteiro
 lavatório
 Armário
 Lençóis e toalhas, trocados 

regularmente

Além disso, banheiros/chuveiros separados para meninos e 
meninas, em cada andar



Excursão a Lisboa (tarifa de viagem de dia inteiro de 60 euros)

Viagem de meio dia a Aveiro (a Veneza de Portugal)

Experiência de campismo ao ar livre de 2 dias/1 noite com aventuras ao ar livre

Atividades divertidas nas praias de areia dourada e no oceano.

Visitar o parque Sea Life ou o parque aquático (meio dia com um custo adicional de 30 euros)

Viagem de barco pelas 6 pontes no rio Douro.

Visita guiada com o Quest pelo centro histórico do Porto

Viagem a Vigo/Santiago de Compostela – Espanha durante um dia (custo adicional de 60 euros)

E muitos mais momentos emocionantes e inesquecíveis



Desvende enigmas e responda a perguntas de senso comum num caminho misterioso, 
com fotografias de grupo originais e desafiantes!

Os participantes partem, em equipas de 10 pessoas, da histórica estação ferroviária 
para os canais fluviais da cidade, onde uma viagem de gôndola através dos 
encantadores canais da “Veneza Portuguesa” os aguardam! Haverá desafios e testes 
culturais ao longo da viagem!

Descubra o único parque nacional em 
Portugal e apaixone-se pela natureza. 
Explore o Parque Nacional da Peneda 
Gerês, onde o verde impera e encontrará 
lagoas incríveis e cascatas escondidas no 
meio da floresta.

DESAFIO FOTOGRÁFICO

AVEIRO- A VENEZA PORTUGUESA

VISITA A PÉ

AO PARQUE 
NACIONAL

DO GERÊS



Bioparque, um lugar onde o descanso e a tranquilidade abundam, com uma grande 
variedade de espécies e plantas ao longo dos seus caminhos pedestres..... Viva o 
exterior, a bela natureza em toda a sua plenitude, na experiência de campismo deste 
parque maravilhoso. As mais de 10 atividades ao ar livre, a piscina e os campos 
desportivos tornarão a estadia neste parque natural único numa experiência 
inesquecível.

AVENTURAS AO AR LIVRE

E ACAMPAMENTO



OS MELHORES LOCAIS DE INTERESSE
Ao caminhar pelo centro histórico do Porto

Ficará maravilhado com as 
principais atrações

e partes mais emblemáticas 
da cidade.

Visite 

 de Portugal, 
com grandes vistas 
panorâmicas da cidade a 
partir do seu miradouro.

Descubra se histórias que 
ligam a Universidade do 
Porto aos  
Harry Potter são verdadeiras.

a mais alta e mais bela 
torre sineira

livros e filmes do

Explore o bairro da  e visite a impressionante 
 para desfrutar de vistas 

privilegiadas sobre o sinuoso rio Douro. Percorra as 
margens do rio e deixe-se maravilhar pelas suas 
casas coloridas eas seis .

Batalha
Catedral do Porto

famosas pontes do Porto
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RESERVAR UM CURSO
Pode efetuar uma reserva no nosso campo 
através dos nossos parceiros em vários países 
da Europa, situados nas principais cidades, ou 
através do nosso site 
www.englishquestcamp.com.

Seja qual for o método escolhido, desfrutará de 
um serviço rápido e de alta qualidade que o 
apoiará na preparação da sua viagem ao nosso 
campo de férias. Uma vez efetuada a reserva, 
providencie o pagamento de um depósito 
mínimo de 300 € e taxas de inscrição de 75 € por 
criança, por sessão.

Observe que nenhuma reserva será confirmada 
até o depósito ter sido recebido. A sua reserva 
será confirmada e irá receber uma fatura para o 
pagamento final juntamente com um pacote de 
informações adicionais sobre o(s) programa(s) 
reservado(s).

Providencie o pagamento até 30 de maio. As 
reservas recebidas após 30 de maio, devem, 
portanto, ser acompanhadas do pagamento 
integral.

Noite extra: As crianças que chegam um dia 
antes ou partem um dia depois das datas 
normais da sessão do programa só o podem 
fazer mediante acordo prévio. Neste caso, será 
acrescentada à fatura uma taxa suplementar de 
60€ por criança por noite.

No nosso website poderá encontrar todas as 
informações necessárias sobre os nossos 
programas, fotografias do nosso campo, das 
instalações de alojamento, da nossa cidade 
Tarragona e das incríveis atividades que 
organizamos durante a sua estadia. Finalmente, 
poderá encontrar informações sobre os preços 
do programa que escolheu.

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 

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

CONTACTO


DETALHES


