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SERVEIS INCLOSOS 

VOL INCLÒS
anada i tornada maleta 

de 23 Kg

 

TRASLLATS
inclosos durant

l´estada

 

PROGRAMA
d’activitats 

diari

 

EXCURSIONS
1 a la setmana 

a llocs d´interès

 

MATRÍCULA
està inclosa 
en el preu

 

MENJARS
pensió 

completa

 

ALLOTJAMENT
en famílies
irlandeses

MONITOR
de l´agència 

durant l´estada

 

EL PREU INCLOU

Del 4 de Juliol al 18 de Juliol 
• Anglès + Fútbol Juventus Academy - suplement de 550€
• Anglès + Hípica - suplement de 610€
Del 27 de Juny al 11 de Juliol
• Anglès + Música - suplement de 610€ 
Del 27 de Juny fins al 18 de Juliol
Programes de 2 i 3 setmanes
• Multi-activity Programme
•Young Adult Programme (16-18 anys) Opció d’allotjament 
en residència (consultar preu en cada cas) 
Marino Institute, Trinity Hall Campus, Griffith College o 
Alexandra College

• 15 hores de classe per setmana.
• Classes garantides d´alumnes de diverses nacionalitats.
• Màxim de 15 alumnes per classe.
• Test de Nivell i material per al curs.
• Tots els Nivells: CEFR A1 + Elementary fins C1 Advance.
• Certificat de compliment.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Escola en impressionants edificis Irlandesos.
• Famílies d’acollida de qualitat i supervisades per l’escola.
• Pensió Completa amb pícnic per dinar.
• Proximitat de la Família d’Acollida fins a l’escola en 

transport públic.
• Allotjament  compartit amb estudiants d’altres 
nacionalitats.
• Chat Zone, zona per practicar l’anglès cada tarda.

L´ESCOLA

Probablement la millor escola d’anglès d’Irlanda, ens ofereix les màximes garanties de qualitat amb més de 30 anys d’experiència 
i amb estudiants de més de 60 nacionalitats diferents. L’escola compta amb diversos centres a la zona. Tots són impressionants 
edificis que formen per si sols un campus, perfecte per poder viure una experiència inoblidable a Dublín mentre fas nous amics.

* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos. 
Tots els nostres proveïdors d’Irlanda compleixen amb les mesures de seguretat pel Covid-19.

ALTRES PROGRAMES
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BE COOL! 
APRÈN ANGLÈS 
IRLANDA - DUBLÍN

ESTADA LINGÜÍSTICA  
Per a joves de 11 a 17 anys 
En famílies irlandeses

1.995€
2 setmanes 

(tot inclòs)
Per matricules fins el 2 d’Abril

DUBLÍN

15 CLASSES
d´anglès per

setmana

 

SORTIDES 
27 de Juny
4 de Juliol
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