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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Irlanda

Northern Ireland Discovery
Irlanda




De 13 a 18 anys
Anglès
Familia

 Acadèmic
Anglès 1to1.

Programa
Un programa d'integració total en família que permet als participants integrar-se en el dia a dia d'una família del nord d'Irlanda, practicar un munt d'anglès i
conèixer llocs veritablement espectaculars de la zona, ja que el curs inclou dues visites turístiques a la setmana. I amb el valor afegit de poder compartir
grans moments amb un noi o noia de la mateixa edat del participant (pugues haver-hi una diferència de dos anys).

Garantit: integració amb un noi o noia d'edat similiar.
Es tracta d'un programa d'integració total en família que ofereix als nois i noies practicar el seu anglès d'una forma eﬁcaç i intensiva. Un avantatge d'aquest
programa és que les famílies es compondran no només d'adults, sinó també d'un nen o nena de la mateixa edat que l'estudiant, amb el/la qual podrà entaular
amistat i realitzar activitats conjuntes. Els estudiants estrangers s'integren completament en la família, acompanyant-les en les sortides familiars i socials, així
com el dia a dia.
A més, també podran conèixer llocs veritablement espectaculars de la zona. Amb l'objectiu que els estudiants estrangers visquin una experiència més
enriquidora i tinguin un programa complet, també es garanteix que la família els portarà en dues sortides relacionades amb el turisme per setmana durant
l'estada.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant

Northern Ireland Discovery | 2 de 4

 Internet disponible

Centre

Northern Ireland Discovery
Irlanda del Nord. Irlanda
Seguim enamorats d'aquesta zona del Nord d'Irlanda, que a més de tenir un paisatge espectacular i uns pobles singulars acull a una gent veritablement
hospitalària.
Aquest programa d'integració és molt especial i assegura que, a més d'estar amb una família amb nens i nenes de la mateixa edat, els estudiants també
arriben a participar en activitats turístiques durant la seva meravellosa estada. És important destacar que els nois i noies que s'aventurin en aquest programa
d'immersió estaran en constant contacte amb persones locals i realitzaran totes les activitats que realitzi la seva família d'acolliment, per la qual cosa
l'experiència és intensiva.

Transport
Els estudiants volen a Belfast. Allà els recull la mateixa família o un membre de l'organització i els porta amb la família.

Irlanda Del Norte, Irlanda

Allotjament
Família
Durant aquest programa d'immersió a Irlanda, els estudiants estrangers s'allotjaran a casa d'una família local irlandesa, en la qual també hi haurà un nen o
nena d'edat similar. Les famílies poden estar localitzades a qualsevol part del país.
Les famílies poden portar als nois a esdeveniments de música local, festivals d'artesania, la platja o fins i tot a algunes de les precioses muntanyes de
l'entorn!
La resta del temps amb les famílies d'acollida s'inverteix a realitzar activitats d'integració: visita de parents i amics de la família, reunions, anar al
supermercat, veure pel·lícules i practicar esport són només algunes idees del que els nostres amfitrions podrien fer en una rutina diària.
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Activitats
Activitats
La resta del temps amb les famílies d'acollida es gasta en la vida familiar habitual: reunir familiars i amics de la família, anar al supermercat, veure pel·lícules i
practicar esports són només algunes idees del que els nostres hosts families podrien fer diàriament.

Les famílies també poden portar els visitants a festivals d'artesania i artesania locals, caminar per la platja o ﬁns i tot per escalar algunes de les nostres
meravelloses muntanyes.

Excursions
Les activitats variaran en funció de la ubicació geogràﬁca de la família d'acollida, però les sortides populars normalment inclouen: Gigant's Causeway, Titanic
Belfast, Museu Ulster, Museu Folk i Transport de l'Ulster, Portrush, el Castell de Dunluce i molts altres!
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Dates i Preus
Família

entre el 02.07.2022 i el 05.08.2022
2 web.Semanas
2.620,00 EUR
El preu inclou:
 Allotjament en règim de pensió completa
 Telèfon d'emergència 24h
 Motxilla

Fotos

