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Estada lingüística a Irlanda

5 day language and culture trip to Irlanda

 

Us presentem un programa lingüístic i cultural per a Irlanda en c

estudiants de secundària, que garanteix una immersió en la llengua anglesa, però també en les tradicions, la cultura i la his

d’Irlanda, amb visites a Dublin, les muntanyes de W

Moher i Rock of Cashel, amb una jornada d’intercanvi i treball col.lectiu amb una esco

 
 

Ruta suggerida (es pot dissenyar a mida)

 

 

 

                                                                      Preus i condicion
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Estada lingüística a Irlanda

5 day language and culture trip to Irlanda

Us presentem un programa lingüístic i cultural per a Irlanda en col.laboració amb una experimentada

estudiants de secundària, que garanteix una immersió en la llengua anglesa, però també en les tradicions, la cultura i la his

d’Irlanda, amb visites a Dublin, les muntanyes de Wicklow, la ciutat de Limerick i el seu castell medieval, 

, amb una jornada d’intercanvi i treball col.lectiu amb una escola de secundària local

suggerida (es pot dissenyar a mida) Estada i visites suggerides 

 

Dia 1.- Arribada a Dublín

cèntric. Dinar. Benvinguda i 

centre. Sopar.  Demostració de d

Dia 2.- Pel mati, visita de 

Viking and Medieval Dublin

Stephen’s Green. Temps lliur

Grafton Street. Visita 

aprendre a jugar esports tradicionals ga

hurling i el Gaelic Football

projecció d’una pel-lícula original

Dia 3.- Dia d’excursió a les 

Dinar picnic. Sopar. T

trobada amb els estudiants locals.

Dia 4.- Trasllat a Limerick

estudiants d’una escola 

Cliffs of Moher i visita de 

Dia 5.- Comiat i lliurement de certificats. 

King John’s Castle de Limerick.

Rock Of Cashel I dinar

Preus i condicions 

Inclou: tots els trasllats; transport en autocar privat, pensió completa,

hostel cèntric a Dublin (Jacob’s Inn o similar), 1 nit en hotel a Limerick (Woodfiled 

House 3 estrelles o Absolute Hotel 4 estrelles o similar), sopars a 

locals, assistència de parla anglesa del nostre professor local i col.laborador i el 

seu equip, totes les visites i excursions indicades al programa

en anglès després de sopar, segons programa, intercanvi cultural i lingüístic amb 

estudiants de secundària d’una escola de Limerick, gratuïtat per a professors 

acompanyants (2 per cada 20-25 alumnes, 3 per grups de 40).

ser en CASES DE FAMILIES LOCALS  (més barat). 
 

 

No inclou: Vol fins a Dublin, despeses personals no indicades, assegurança 

d’anul.lació. 

804 24 15 -682 63 62 05 

Estada lingüística a Irlanda 

5 day language and culture trip to Irlanda 

ol.laboració amb una experimentada acadèmia local, ideal per a 

estudiants de secundària, que garanteix una immersió en la llengua anglesa, però també en les tradicions, la cultura i la història 

l medieval, els penyasegats de 

de secundària local. 

suggerides  

Dublín, trasllat a un hostel 

envinguda i walking tour guiat pel 

emostració de danses irlandeses.  

isita de Dublinia (Experience 

Viking and Medieval Dublin). Dinar picnic a 

Temps lliure per shopping a 

Visita de Na Fianna GAA Club, per 

aprendre a jugar esports tradicionals gaèlics, com el 

Gaelic Football. Sopar. Jocs lingüístics o 

lícula original. 

Dia d’excursió a les muntanyes de Wicklow. 

picnic. Sopar. Treballs de preparació de la 

trobada amb els estudiants locals. 

Limerick. Trobada amb els 

estudiants d’una escola local. Dinar. Excursió als 

i visita de Lahinch. Sopar i nit. 

Comiat i lliurement de certificats. Visita del 

de Limerick. En ruta, visita de 

inar. Aeroport de Dublin. 

autocar privat, pensió completa, 3 nits en 

hostel cèntric a Dublin (Jacob’s Inn o similar), 1 nit en hotel a Limerick (Woodfiled 

s o similar), sopars a restaurants 

, assistència de parla anglesa del nostre professor local i col.laborador i el 

seu equip, totes les visites i excursions indicades al programa, activitats guiades 

en anglès després de sopar, segons programa, intercanvi cultural i lingüístic amb 

de secundària d’una escola de Limerick, gratuïtat per a professors 

25 alumnes, 3 per grups de 40). L’allojtament pot 

no indicades, assegurança 
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Jacobs Inn Hostel Dublin   

 

Dublin 

 

Wicklow 

 

King John’s Castle Limerick 

 

  

    

  

 

 

 

                           Jacobs Inn (habitació)                      

 

 

 

 

 

Dublin Castle 

 

 

 

 

 

 

Rock of Cashel 

 

          

Cliffs of Cashel 


