
EMME Language Program 2022 
Universal Studios Trip

Informações de pré-planejamento

https://docs.google.com/file/d/1ypIZGtc1s3z3eBtpvFuuHYljO3DeC2hW/preview


QUEM

O QUE

QUANDO

ONDE

PORQUE

Alunos(as) e Ex-alunos(as) do EMME Language Program maiores de 18 anos (a partir de 5 de 
setembro de 2022) podem participar. Estudantes de 16 a 17 anos são elegíveis se 
acompanhados por um familiar maior de 18 anos que também seja/foi nosso aluno.

Uma viagem que incluirá 4 dias no Universal Studios/Islands of Adventure e várias (até 4) 
noites no Halloween Horror Nights incluindo alimentação e transporte.

Partiremos no dia 6 de setembro e retornaremos no dia 14 de setembro. A viagem 
acontecerá durante o feriado da Independência do Brasil (7 de setembro).

Os quartos de hotel serão reservados no Loews Sapphire Falls Resort na 
propriedade Universal Studios.

Incentivamos nossos alunos a participarem desta viagem para vivenciar uma experiência 
única de imersão total na cultura Norte Americana em inglês em um local seguro e de 
vasta possibilidades. O roteiro dispõe de vários atrativos que só podem ser vistos nos EUA, 
incluindo o melhor Evento de Halloween do país - de acordo com o professor Christopher.

https://www.universalorlando.com/web/en/us/places-to-stay/loews-sapphire-falls-resort


Quanto vai custar?
- O custo irá variar dependendo do número de alunos(as) participantes.

- Em geral, quanto mais alunos(as) participarem, menor será o custo da viagem.

- Ainda não temos um valor exato, porque alguns preços de ingressos estarão disponíveis apenas a 
partir de junho e os preços sazonais ainda não foram anunciados.

- Pela nossa estimativa atual (sem grandes descontos e valores de alguns ingressos), o custo será de:

- Máximo: 
US$ 2.137

- Mínimo: 
US$ 1.792

← Se apenas 3 alunos participarem. Serão necessários 2 quartos separados.

← Se 7 alunos participarem. Serão necessários 3 quartos separados.



O que está incluído?
- Os valores cobrem: 7 noites em hotel 

Translado de/para aeroporto/hotel

2 Lanche/bebidas por dia (Pretzel, Milkshake, Butterbeer, Churro, Donut, etc)

Café da manhã, almoço e jantar para durante estadia em Orlando.

Ingressos para o evento Halloween Horror Nights 

Igressos para 4 dias no Universal Studios e Islands of Adventure



- Segue distribuição e cotação caso 7 alunos participem utilizando 3 quartos.

ROOM / Quarto - US$ 497
PARK TICKETS 
Ingressos para o Parque - US$ 315
FOOD / Refeições - $ 565
HHN TICKETS
Ingressos Halloween Horror Nights - $ 160
AIRPORT SHUTTLE 
Traslado do Aeroporto - US$ 20
EMME CHARGES / Serviços EMME - $ 156

*Obs.: esta é a taxa mais baixa disponível, mas a divisão percentual é semelhante para cada divisão.

    Quarto 1                 Quarto 2                Quarto 3



Quando precisamos confirmação?
- Começaremos a fazer reservas em junho, por isso pedimos compromisso até 15 de maio de 2022.

- Enviaremos a todos os participantes/responsáveis uma declaração do custo quando tivermos a 
contagem real de quantos alunos(as) estarão participando.

- Dividiremos o pagamento em parcelas, sendo a primeira no dia 1º de junho de 2022.

1o de Junho 25% (não reembolsável) Obs.: Reservas de hotel

1o de Julho 25%

1o de Agosto 25%

1o de Setembro Parcela Final*                      *Pode ser menor/maior do que pagamentos anteriores

- Só haverão 8 vagas para participantes. 
  Após a confirmação e inscrição de 8 alunos(as), as mesma serão encerradas.
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O que não está incluído?
-Valores não cobrem: Passagens aéreas

Bebidas alcólicas (se maiores de 21 anos de idade)

Lembrançinhas

Lanche/bebida Adicional (além das 2 previstas)
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* Se houver muito interesse em uma atividade específica de antemão, podemos incluir o preço.

Nenhuma atividade adicional (boliche, mini golf, cinema, etc.)*



O que mais é necessário saber?
- Todos os custos são calculados em $US (Dolar Americano)

- O pagamento de parcelas deverão ser enviados via TransferWise ou Paypal em $US.
   Para evitar impostos ou taxas adicionais, forneceremos instruções de como fazer as 
transferências.

- A taxa de serviço EMME refere-se a 7 dias de instruções e orientações dos professores 
Ermeson e Christopher, além dos serviços de planejamento.

- O professor Christopher possui experiência em planejar viagens para Orlando e está 
fazendo o possível para encontrar as MELHORES ofertas para nossa viagem.



Deveres do participante

Ser maior de 18 anos, a partir de 5/9/2022 ou
Estar viajando com um membro da 
família convidado maior de 18 anos

Possuir um Passaporte válido

Possuir visto para os EUA

Ser aluno(a) atual do EMME Language 
Program ou

Ser um ex-aluno(a) do EMME 
Language Program

Cumprir com as regras de 
vacinação/testes atualizados

Não ter medo de escuro, de palhaços 
assassinos ou de bonecas malvadas.

Estar preparado(a) para falar apenas 
inglês durante os 7 dias de viagem.

O que mais é necessário saber?
..CONTINUAÇÃO..



Se você já sabe que deseja participar, preencha o 
formulário e nos envie o mais rápido possível.

Sabemos que ainda haverá muitas perguntas, então 
sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

O que mais é necessário saber?
..CONTINUAÇÃO..

https://forms.gle/8vXqMYdEN6aZz9kKA
https://forms.gle/8vXqMYdEN6aZz9kKA
https://forms.gle/8vXqMYdEN6aZz9kKA

