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VIAGEM E CURSO NA ESCOLA WILTON – EUA

04/6/2017 - 17/6/2017
Oportunidade exclusiva em 2017! Viagem acompanhada a Chicago, IL, EUA com

CURSO MASTER DA WILTON
Curso em inglês com Sandy Folsom, directora da Escola Wilton,

e tradução simultânea para português com Julie Deffense.
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Este programa inclui:

 Bilhete aéreo Lisboa-Chicago-Lisboa 

 Transferes aeroporto-hotel-aeroporto

 13 noites no hotel (alojamento num 
apartamento T2 com kitchenette)

 Transporte ida e volta do hotel para o curso

 CURSO MASTER DA WILTON 
(10 dias de curso)

 Pequeno-almoço diariamente

 Seguro básico de viagem

 Diploma 

Lugares limitados: Mínimo 12 pessoas.

O CURSO MASTER DA WILTON é um dos cursos de decoração de bolos mais prestigiados a nível 
mundial, proporcionando ao participante conhecimentos de elevada qualidade bem como um 
Diploma reconhecido como imprescindível para todos aqueles que se querem profi ssionalizar 
nesta área.

O CURSO MASTER DA WILTON só está disponível nos EUA, em Darien (zona de 
Chicago), na escola da Wilton. 

Em 2017 a Julie Deffense vai patrocinar em exclusivo uma VIAGEM E CURSO 
MASTER DA WILTON nos EUA!

Este curso será ministrado pela Diretora-sócia da Wilton, 
Sandy Folsom, uma das mais prestigiadas professoras, com 
uma enorme experiência na área da Decoração de Bolos e 
autora de muitas publicações distribuídas mundialmente. 
O curso terá tradução em simultâneo para português. 
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O CURSO MASTER DA WILTON inclui:
  Material utilizado na formação    Manual do curso em Português      

  Projectos elaborados pelo participante    Diploma no fi nal da formação    

Não é preciso nenhum pré-requisito para fazer este curso. 

O CURSO MASTER DA WILTON é para professores, pasteleiros, técnicos de catering, chefs, entusiastas ou principiantes 
com o objectivo de preparar os estudantes para uma carreira na decoração de bolos. Este curso ensina técnicas básicas para 
desenhar e decorar bolos, e, no fi nal, cada estudante fará o seu bolo de casamento de 3 andares totalmente decorado. Os 
estudantes realizam todo o curso sob uma cuidadosa supervisão e aprendem a fazer 15 fl ores e 20 bordaduras diferentes. O 
material para o curso é fornecido pela escola incluindo o manual de decoração de bolos em Português, bicos de decoração e 
sacos de pasteleiro.

Os estudantes recebem um Diploma da Wilton após completarem o curso e os seus projectos. Professora: Sandy Folsom, com 
tradução simultânea para português de Julie Deffense.

Dia 1:
• Orientação e introdução à decoração de bolos
• Demonstrações sobre como fazer icing fervido
• Bordadura de estrela, preenchimento e pontos
• Linhas curvas, hastes e folhas
• Zig-zag, rosetas e “e-movimento” e rebordo de conchas

Dia 2:
• Renda de cesta
• Pérolas e bordado de pérolas
• Renda “Cornelli”
• Concha e concha inversa
• Corda e trabalho de cordão
• Grinalda zigzag e plissados
• Bordaduras de coroa, lustre e lustre inverso

Dia 3:
• Bordadura de vedação e grinalda de malha
• Demonstrações sobre como fazer Glacê Real
• Flores, Ervilha de Cheiro, Botão de Rosa, ½ Cravo, Cravo e Rosa

Dia 4:
• Rosa selvagem, Prímula, Rosa antiga, Petúnia, Margarida e Lírios

Dia 5:
• Revisão da Rosa, Petúnia, Narciso e Amor-perfeito
• Demonstração de como montar um bolo de 3 andares

Dia 6:
• Fazer fl ores para o Bolo de Casamento
• Projecto Fluência de cor (Color Flow)
• Demonstração de Piping gel
• Preparar o Bolo de Casamento de 3 andares

Dia 7:
• Fazer mais fl ores para o Bolo de Casamento
• Como colocar arame e pintar fl ores com pó
• Escrever e imprimir
• Padrões de fl ores e decorações para bolo

Dia 8:
• Fazer mais fl ores para o Bolo de Casamento
• Rechear e cobrir um bolo verdadeiro de 20cm de diâmetro, 

aplicar fl ores e bordados
• Começar a construir o Bolo de Casamento

Dia 9:
• Terminar a decoração do Bolo de Casamento

Dia 10:
• Visita guiada à Sede da Wilton, incluindo à cozinha e 

departamentos de decoração de bolos
• Graduação e entrega dos Diplomas, embalagem dos bolos, 

partida por volta das 13h.
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PREÇO (COM RESERVA ATÉ DIA 1 DE DEZEMBRO): 3585€ **
Este pacote inclui:
• Bilhete aéreo Lisboa-Chicago-Lisboa
• Transferes de e para o aeroporto em Chicago
• Acomodação 13 noites em apartamento T2 com kitchenette, com pequeno-almoço incluído
• Curso Master da Wilton (10 dias de curso)
• Transferes de e para o Curso Master da Wilton
• Seguro básico de viagem
** Valor calculado ao câmbio EUR-USD de 1,13. No caso de haver uma alteração no câmbio de mais de 10%, haverá ajuste de preço no final para 

mais ou para menos do remenscente a pagar conforme for o caso.

NÃO INCLUI:
• Obtenção de vistos/passaportes
• Extras de carácter pessoal, tais como: chamadas telefónicas, serviço de bar, lavandaria, etc.
• Almoço/Jantar
• Qualquer outro serviço não especificado no presente orçamento

NOTAS:
Se viver fora de Portugal e quiser fazer a viagem directamente do seu País, pode optar por não 
incluir a passagem aérea Lisboa – Chicago – Lisboa e comprar o seu bilhete à parte. O preço sem 
bilhete aereo e sem transferes aeroporto-hotel-aeroporto é de 3045€. Se pretende viajar de outra 
cidade, por favor entre em contacto com a Julie. 

PLANO DE PAGAMENTO e CONDIÇÕES: 
• Inscrição: 200€ euros por participante para reservar o lugar
• Pagamentos mensais a combinar com a Julie
• 30% deverá estar pago até 31 de Dezembro de 2016
• 60% deverá estar pago até 15 de Fevereiro de 2017
• O restante deverá estar pago até 10 de Maio de 2017
• Mínimo de 12 participantes para a excursão se realizar
• Caso a excursão seja cancelada pela Julie Deffense ou pela escola Wilton serão devolvidas aos 

Participantes todas as quantias entregues até à data
• Se o Participante cancelar a sua inscrição, este não terá direito a reembolso de qualquer montante 

entregue até à data 
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REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS

• Para esta viagem com curso se realizar é necessário um mínimo de 12 Participantes.

• Os lugares são reservados através de um depósito de 200 euros/dollars por Participante.

• Cada 2 participantes ficarão alojados num apartamento com 2 quartos, 1 wc, sala de estar com Kitchenette, 
pequeno-almoço está incluído.

• É da inteira responsabilidade do participante encontrar uma solução ou alternativa caso perca algum voo, 
transfere, curso ou aula.

• Os interessados em participar, após receber email da Julie Deffense confirmando que há vaga e indicando dados 
bancários para proceder aos pagamentos por transferência bancária, têm o prazo máximo de 48 horas para 
proceder ao pagamento da inscrição no valor de 200 euros/dollars, caso não o faça ficará automaticamente 
numa lista de espera.

• O participante deverá enviar o comprovativo de pagamento para jwdcakes@gmail.com e receberá em seguida 
um email de confirmação da inscrição. 

• Caso esta viagem com curso não se possa realizar, por motivos de força maior, o participante inscrito será 
informado por email ou por telefone e todos os valores até aí entregues serão devolvidos na totalidade.

• Se o participante não puder comparecer ou decidir não comparecer, perderá todos os valores que entregou. Se 
falhar as datas de pagamento estabelecidas será automaticamente colocado na lista de espera.

• Caso tenham que ser feitos ajustamentos aos horários ou dias de formação do Curso por motivos de força maior, 
a Wilton e a Julie Deffense comprometem-se a substituir essas lições de acordo com a disponibilidade da escola. 

• Os participantes devem ser pontuais nas aulas do curso, incluindo nos horários dos transferes de e para a escola 
devendo chegar com 15 minutos de antecedência ao curso em que vai participar.

• Após a aula ter início, o participante tem 15 minutos de tolerância sendo que, após esse período, a WIlton 
poderá negar o acesso do participante à sala de formação.

• Só terá direito ao Diploma de Curso o participante que frequentar assiduamente e pontualmente todas as lições 
do Curso e cumprir os objectivos programáticos do mesmo. Caso não sejam cumpridos esses objectivos será 
definida pela Formadora uma medida alternativa.

• Caso o participante desista de qualquer lição do Curso não haverá lugar a reembolso.

• No primeiro dia do Curso a Formadora irá entregar a cada participante uma ficha de inscrição e o contrato de 
formação.

• Será entregue oportunamente a cada Participante o Estatuto do Estudante com as regras da Escola da Wilton 
bem como uma lista de sugestões para a viagem.
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E enquanto estamos lá, podemos comprar material!

Todos os anos a Wilton faz saldos com mais de 7.000 produtos e descontos até 75%!

Estamos super animadas dado que a nossa viagem para a Escola Wilton coincide com este evento! 
Temos a oportunidade de comprar material a preços muito bons e economizar dinheiro!

Ao estilo americano, tudo sobre estes saldos da Wilton é enorme! Durante a nossa estadia teremos mais 
de 7.000 produtos para escolher! Encontramos não só imensos artigos de decorar e confecionar bolos 

da Wilton como também produtos para cozinha das marcas Copco, EK Success e K & Company!

Se sonha começar a sua coleção de materiais de decoração de bolos ou se apenas pretende juntar alguns 
produtos aos que já tem, esta é a ocasião perfeita para o fazer pois está connosco no Curso Master da 

Wilton em Junho de 2017!
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