DUBLIN

Promocja First minute!
Zniżka 200 PLN do 28.02.2019

 nauka angielskiego w tętniącym
życiem Dublinie

 angielski na najwyższym poziomie!
 podążaj śladami Jamesa Joyce'a,

Kursy COMFORT

najwybitniejszego powieściopisarza

Emerald Cultural Ins tute – renomowana szkoła, mająca ponad 30
lat doświadczenia w zapewnianiu wysokiej jakości nauki języka i rozwoju
zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych. Posiada rekomendacje
znaczących organizacji jak Quality English, Quality and Qualiﬁca ons
Ireland for English Language Teaching, EAQUALS, IALC, ALT. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania przez
wykwaliﬁkowaną i doświadczoną kadrę lektorską.
Dublin – stolica i największe miasto w Irlandii. Szkoła Emerald posiada
kilka ośrodków nauczania w Dublinie, dla młodzieży oraz osób dorosłych. Letnie centrum nauczania Marino Ins tute to nowoczesny kampus
w północnym Dublinie, który posiada 30 w pełni wyposażonych sal lekcyjnych, piękny dziedziniec z ogrodem, obiekty rekreacyjne i sportowe,
kantynę oraz nowoczesny akademik z pokojami 1-osobowymi z łazienkami. Położony w dzielnicy rezydencyjnej, 15 minut jazdy autobusem od
centrum miasta.
Kurs Mul -Actvity – zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwaliﬁkowanych, doświadczonych nauczycieli, którzy główny nacisk kładą
na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku
angielskim. Po lekcjach szkoła organizuje zajęcia rekreacyjne oraz weekendowe wycieczki.
Rodziny goszczące – mieszkanie u rodziny jest jednym z najlepszych
sposobów na rozwijanie swoich umiejętności językowych w naturalnym, codziennym środowisku, pozwala dowiedzieć się więcej o lokalnym
stylu życia i kulturze. Większość rodzin zlokalizowana jest w odległości
spacerowej od szkoły – jeśli konieczny będzie krótki dojazd komunikacją
miejską, bilet jest wliczony w cenę.
Akademik – położony na terenie kampusu, kursanci są zakwaterowani
w 1-osobowych pokojach z łazienkami, tworzących 4-osobowe apartamenty. W każdym apartamencie jest dostęp do wyposażonej kuchni oraz
salonu. Kadra szkolna mieszka wraz z młodzieżą w akademiku i sprawuje nadzór 24h. Pralnia znajduje się na terenie akademika. Mieszkanie
w akademiku zapewnia komfort oraz daje możliwość bycia częścią międzynarodowej społeczności studenckiej.

Wiek: 11–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 14.07-28.07.2019
Przedpłata: 2000 PLN

Cena:

7490 PLN
AKADEMIK 8890 PLN
RODZINA

Dopłaty

1540 PLN
50 EUR
200 PLN

– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy
– zwrotny depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku
– dieta specjalna

Przelot na trasie: Warszawa (lub Modlin) Dublin – Warszawa (lub Modlin)
rozkład lotów będzie podany w terminie późniejszym

Opłata zawiera
Nauka

15 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwaliﬁkacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyﬁkat ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie

Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja
Akademik: pokój 1-os. z łazienką, śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne

Ciekawy program zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym półdniowe wycieczki po
mieście (rodzina: pn.-pt., akademik: codziennie); zajęcia wieczorne (rodzina: 2x w tyg.;
akademik 7x w tyg.), np: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, gry i zabawy
zespołowe, tenis stołowy, karaoke, wieczór ﬁlmowy, międzynarodowe party, magic
show, poszukiwanie skarbów, taniec irlandzki, spacer po Dublinie, GAA Museum
& Croke Park Stadium, Trinity College & Book of Kells, Emerald Chat Zone.
2 wycieczki całodniowe, np. Powerscourt & Glendalough, Kilkenny & Dunmore Caves.

Transfer

Transfer z opiekunem ATAS z/na lotnisko w Dublinie w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do
powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu.
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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