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Encontrará tantos exemplos interessantes de 
cultura que nem sequer saberá por onde começar: 
edifícios únicos em Barcelona (conhecida como “a 
capital do Modernismo”), como a Catedral da 
Sagrada Família ou o Auditório Palau de la Música 
Catalana, o notável sítio arqueológico de Tarraco, o 
mosteiro de Poblet em Tarragona, as igrejas de La 
Vall de Boí, em Lérida... todos declarados 
Património Mundial pela UNESCO.

Não devemos esquecer as zonas urbanas e, nesta 
categoria,  é a estrela. A capital catalã é 
moderna e cosmopolita, uma cidade vibrante que 
pede para ser explorada a pé para descobrir a sua 
natureza diária, a sua , a 
cultura e a gastronomia. Em Barcelona, queremos 
estar na rua porque o sol brilha durante a maior 
parte do ano e as temperaturas são amenas.

Em , o legado cultural recua ainda mais 
no tempo até ao esplendor do Império Romano. Um 
passeio pelas antigas muralhas ou pelo anfiteatro 
romano será muito inspirador para si.

Uma viagem à Catalunha está repleta de surpresas. 
Embora seja praticamente impossível descobri-las 
todas, pode desfrutar de muitas delas!

Barcelona

 arquitetura modernista

Tarragona

CATALUNHA
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Descobrir o mundo subterrâneo das Cavernas de 
Espluga. Explore as cavernas profundas do 
período paleolítico pré-histórico com rio 
subterrâneo, conduzido por 2 guias especializados. 
Aprenderá sobre a formação geológica que 
proporciona vistas espetaculares.
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Os melhores pontos 
turísticos de Tarragona
A cidade das torres humanas

Catedral

Anfiteatro romano

Balcó del Mediterrani

Praetorium e Circo Romano

Praias de Tarragona

El Serrallo

O castelos — as construções de torrer humans — são 
originárias de Tarragona e Penedès e a sua origem vem das 
danças valencianas. Tarragona vive e respira o espírito e a 
atmosfera da construção de torres com nunca antes.

Construída no século XII-XIV, no ponto mais alto da capital, no 
mesmo local onde outrora existiu um antigo templo romano 
dedicado ao culto imperial.

Edifício que albergou lutas entre gladiadores (século II), 
sobre o qual foi construída a basílica visigoda (século VI), 
bem como uma igreja românica (século XII).

A “varanda do Mediterrâneo” é um miradouro esplêndido com 
vista para o mar e sobre a praia.

Plaça de la Font, Plaça del Fòrum, Plaça del Rei

A cidade moderna coexiste com o seu passado imperial. 
Desfrute dos seus terraços repletos de vida num ambiente 
único e rodeado de história.

Torre romana na praça do Fórum Provincial (século I) 
transformada em palácio real (século XIV). Edifício do Circo 
Romano utilizado para a realização de corridas de cavalos e 
carruagens (séc. I).

A típica vila piscatória, com a sua personalidade própria, onde 
se pode provar o peixe e o marisco frescos nos seus 
charmosos restaurantes.

Uma cidade cheia de surpresas, com milhares de anos de 
civilização à espera de ser descoberta. Perca-se nas ruelas 
encantadoras e estreitas do bairro histórico, onde a 
essência da cidade medieval permanece intocada pelo 
tempo,

ou desfrute de uma refeição rodeado de mais de 
2000 anos de história.

Este é o verdadeiro Património Mundial de 
Tarragona!

É uma herança feita de monumentos que nos 
levam de volta às épocas romanas, medievais, 
modernas e modernistas; mas é também uma 
herança feita de pessoas e de histórias humanas, 
de pequenos momentos, de emoções e 
sentimentos...

Tarragona, história viva!
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São famosas pela sua areia extremamente fina e dourada, com 
uma inclinação muito suave que permite caminhar na água ou 
nadar a partir de 200 m da linha da praia. A sua localização 
geográfica privilegiada permite desfrutar de um clima ameno 
ao longo de todo o ano.
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Excursão a Barcelona (tarifa de viagem de dia 
inteiro)

Localização excelente de Tarragona, apenas a uma hora de  e a duas 
horas de !

Barcelona
 Valência

Tarragona é uma cidade muito segura com uma herança histórica e cultural rica.

Clima ideal com  e o mar azul do Mediterrâneo!19 km de praias arenosas

Professores uniersitários experientes com mais de 10 anos de ensino de 
línguas para alunos internacionais.

A  ocupa a  em termos 
de qualidade de ensino e investigação.

 URV 3.a posição do ranking das universidades espanholas

As 100 melhores universidades jovens do mundo.

Atividades ao ar livre na zona rural de Tarragona

Desfrutar das praias de areia dourada e das águas 
azuis mediterrâneas

Explorar a história de Tarragona

Visita guiada a pé pela Antiga Tarragona.

E muitos mais momentos emocionantes e 
inesquecíveis.

Visitar o  com mais de 40 
atrações- um dos maiores parques de DIVERSÕES 
da Europa (custo adicional)

 Port Aventura World

Excrusão de barco pela costa da província de 
Tarragona
Descobrir o mundo subterrâneo das Cavernas de 
Espluga

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 
DIVERTIDAS

PORQUÊ ESTUDAR com o 
 em Tarragona-Catalunha

ENGLISH 
QUEST



ATIVIDADES DE 
APRENDIZAGEM DIVERTIDAS

Excursão a Barcelona (tarifa de viagem de dia 
inteiro de 50 euros)



Uma das cidades mais populares da Europa, 
Barcelona é uma cidade muito vibrante e 
dinâmica, com uma cultura e história muito 
ricas.

Sagrada Família, Bairro Gótico, La Rambla, 
Parque da Cidadela, Parque Güell de Gaudi, e 
muito mais lugares para ver

ótimas férias enquanto desfruta do melhor 
entretenimento que o sul da Europa tem para 
oferecer; e tudo num cenário com um clima 
perfeito onde terá um tempo fantástico no 
parque temático principal da Europa e no 
parque aquático enquanto desfruta do sol e da 
praia.

Viagem de barco na costa da província de 
Tarragona - Costa Dorada, um dia inesquecível 
com atividades relacionadas com o mar e a 
praia. Além da viagem de barco, inclui 
atividades com teor educativo que transmitem 
valores como o respeito pelo ambiente natural 
e o desenvolvimento da construção de equipas 
através da diversão!

Visitar o Port Aventura World com mais de 40 
atrações - um dos maiores parques de 
DIVERSÕES/TEMÁTICOS/AQUÁTICOS da 
Europa (Dia completo -custo adicional).

O Port Aventura World é o destino perfeito para 
passar umas
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Atividades ao ar livre na zona rural de 
Tarragona. Viva a vida de forma aventureira no 
Jungle-Trek e desfrute de muitos desafios e zip 
lines na floresta. Aceda a todos os cursos e 
tente superar os 130 desafios num período de 
tempo limitado.

Desfrute das praias de areia dourada e das 
águas azuis mediterrânicas, enquanto joga 
jogos de praia interessantes.

Explore a história de Tarragona e descubra os 
factos históricos e os pontos turísticos da 1ª 
cidade romana da Península Ibérica.

E muitos mais momentos emocionantes e 
inesquecíveis!
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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



CATALUNHA
As praias espetaculares em zonas como a Costa 
Brava, a sua gastronomia de classe mundial e as 
obras de artistas famosos como Gaudí e Dalí, fazem 
desta região um dos destinos mais populares de 
Espanha.



A CIDADE DE 
TARRAGONA
Enquanto percorrem a mais romana de todas as 
cidades catalãs, os visitantes podem sentir nostalgia 
dos tempos em que Tarraco (o nome original 
romano de Tarragona) era a capital e o lar de 
metade da Hispânia.



O NOSSO 
PARCEIRO 
DE ENSINO
A nossa escola é uma das mais antigas instituições de línguas de Tarragona, e foi 
criada há mais de 50 anos.

Foi recentemente transferida no ano passado 
para instalações mais modernas, mais 
próximas das nossas residências 
universitárias, a apenas 2 minutos a pé.

A qualidade sempre foi a prioridade da 
nossa escola e os nossos programas 
centram-se na exploração tanto da língua 
como da cultura.

O nosso grupo docente é constituído por 
professores de línguas nativos é altamente 
qualificado e experiente e a equipa inclui um 
formador de CELTA e vários examinadores de 
Cambridge.

Os nossos professores são especialistas em 
proporcionar atividades divertidas e 
interativas. A comunicação é fundamental, 
não importa o nível ou a idade.



ALOJAMENTO
O salão da residência da universidade 
está inquestionavelmente bem localizado, 
uma vez que está perto de tudo.

Situa-se no centro de Tarragona, a poucos 
minutos do campus universitário e perto 
das praias.

Todos os quartos são exteriores, totalmente 
mobilados, com WiFi gratuito, localizados 
numa zona excelente da cidade, com o 
melhor ambiente para estudar e fazer novos 
amigos.

Quarto duplo com todo o conforto

Quarto exterior totalmente mobilado com casa 
de banho

• 2 camas de solteiro

• Casa de banho totalmente equipada

• 2 roupeiros

• WiFi gratuito
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• Acesso ilimitado a áreas comuns

• Atividades de lazer, desportivas

• Troca de roupa de cama e toalhas

• Sala de jantar

• Lavandaria self-service

• Limpeza regular de quartos e áreas comuns

áreas

• TV e sala de fitness

• Apoio e supervisão 24/7

Outras instalações no salão da 
residência


