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Anglès a l'estranger

/ Tota la família

Curs per a tota la família a Irlanda del Nord
Irlanda





+ 4 anys
Anglès
Apartament
Familia

Programa
Un programa fet a la carta perquè la família dissenyi la forma en què vol viure la seva experiència.
Deixa't inspirar per Northern Ireland

Visitar en família una de les zones d'Irlanda amb més tradició mentre estudies anglès o participes en un autèntic camp irlandès amb
locals en les activitats, és una experiència realment inoblidable.
Un programa únic, fet a mida, en un dels emplaçaments més especials del planeta amb una gran història plena d'antigues llegendes i llocs màgics.
Aquest programa té dues modalitats a partir de les quals podeu crear la vostra experiència:
POSSIBILITAT. 1
* Estada: Facilita'ns les dates, el nombre de persones que viatjaran, el què estàs buscant i nosaltres organitzarem la resta. Li reservarem allotjament ubicat
en algun dels llocs més bonics d'Irlanda del Nord.
* Per als joves (4 - 18 anys): Definitivament l'opció més popular és participar en un campament local amb nois i noies irlandesos. Els campaments varien
segons la zona, però hi ha una gran varietat d'opcions: campaments de surf, esportius, d'aventura aquàtica durant els mesos de juliol i agost, que
normalment estan disponibles per a nens i nenes a partir de 6 anys.
* Per als adults: Els adults normalment desitgen aprofitar el temps lliure per explorar l'entorn de forma independent, però també és molt popular reservar
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classes one to one (classes particulars) amb professors titulats o contractar un guia de conversa, sempre molt recomanable ja que combina visites turístiques
amb converses en anglès, a més de poder adaptar-se a les preferències i necessitats personals. Altres opcions per a adults inclouen tallers de pa irlandès,
golf i xerrades, excursions en vaixell, classes de pintura i de surf.
És possible també organitzar un sopar amb una família local molt recomanable per a l'inici de l'experiència.
* On i quan: A Irlanda del Nord durant juliol i agost del 2019

POSSIBILITAT. 2
* Estada: Allotjament a casa d'una encantadora família irlandesa durant un setmana. Quedar-se a casa d'una família amfitriona suposa una integració real i
l'oportunitat de fer amics per tota la vida. Normalment només és possible acceptar a famílies amb un màxim de 4 participants per a aquest programa.
* Per als joves (4- 18 anys): Definitivament l'opció més popular és participar en un campament local amb nois i noies irlandesos. Els campaments varien
segons la zona, però hi ha una gran varietat d'opcions. A Dublín s'organitzen campaments de vela, esports acuátics, equitació, teatre i fins i tot robòtica o
cuina. A Irlanda del Nord els campaments són de surf, esportius i d'aventura aquàtica.
* Per als adults: Els adults normalment desitgen aprofitar el temps lliure per explorar l'entorn de forma independent, però també és molt popular reservar
classes one to one (classes particulars) amb professors titulats o contractar un guia de conversa, sempre molt recomanable ja que combina visites turístiques
amb converses en anglès, a més de poder adaptar-se a les preferències i necessitats personals.
* On i quan: A Irlanda del Nord i Dublín durant juliol i agost del 2019

Aquest programa dissenyat per a famílies es crea de manera individual, per això requereix de pressupostos més específics. Durada d'entre 1-3 setmanes.
Les dues modalitats vénen amb paquets de benvinguda i assistència local.

Idioma requerit: Anglès

Centre

Northern Island
Irlanda del Nord. Irlanda
Irlanda és un gran destí per a l'aprenentatge de l'idioma anglès. La seva gent es caracteritza per ser hospitalària i amable, famosos també pel seu humor àcid
i sorneguer són els amfitrions perfectes per donar-vos la benvinguda i mostrar-vos el seu país. I és que tot els que visiten aquest lloc no deixen de repetir-ho.
Es tracta d'una destinació familiar, que compta amb un munt d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
És un país extremedamente accessible, sempre hi ha alguna cosa per a tothom. Senderisme, rutes en bicicleta per la costa, surfejar, jugar en un dels seus
camps de golf o gaudir d'un autèntic pub amb música en directe ...
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Allotjament
Cottage
Cottage és el que comunament es coneix com una casa rural. En l'entorn anglosaxó són conegudes com Cottage i combinen tradició amb la comoditat d'una
casa de camp.
Aquestes casetes típiques tenen característiques molt peculiars, com el seu sostre de palla, encara que avui dia molt poques la conserven. La decoració
normalment és austera, amb mobles de fusta de disseny rústic, abundants catifes, calefacció i un bon equipament de cuina i bany.
Acostumen a tenir un capacitat mitjana d'unes 5 o 6 persones.

Host Family
Conviure amb aquesta gent tan estupenda és una altra manera de plantejar l'experiència.
Totes les famílies són de confiança, això genera comoditat i benestar per als hostes que passaran a ser part dels membres de la família. Es pretén un
ambient cordial i afectuós, on tots aprenen de tots i comparteixin i s'enriqueixin de les seves diferències.

Activitats
Activitats
Les activitats variaran depenent de la modalitat escollida. Però hi ha mútiples possibilitats on participar.
Aquestes són algunes de les opcions:
Classes privades d'anglès One to One
Summer Camp amb nens locals
Sopar amb una família local
Recorregut a peu per la ciutat amb guia
Viatge en vaixell
Classes de surf
Escola de vela
Taller de pa irlandès
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
SURF (11-17 ANYS)
240,00 GBP / Setmana
MULTIACTIVIDADES (4-14 ANYS)
295,00 GBP / Setmana
BEACH CAMP (11-17 ANYS)
365,00 GBP / Setmana

Fotos

