
Programes per a “joves adults” 

 

 Per estudiants més independents o que ja tenen experiències prèvies a l’estranger. De 16 a 18 
anys.  

 Joves ja majors d’edat que volen compartir estades amb gent de la seva edat. De 18 a 22 anys.  
 
Disposem de vàries opcions 
 

1. Programa combinat d’estudi i treball voluntari al comtat de Kerry (16 a 22). Allotjament en família. 

2. Programa combinat d’estudi i activitats a Kerry.  Allotjament en família. Joves de 18 a 22. 

3. English & surf/horse-riding al comtat de Donegal, poble a la costa nord d’Irlanda (18+). En residència o 

família. 

4. English & activities al cor de la ciutat de Dublín (16 a 18). Allotjament en família. 

5. Escoles per a adults. Les escoles per adults accepten estudiants a partir de 18 anys. Aquestes ofereixen 

principalment classes i allotjament, amb algunes activitats durant la setmana. Nosaltres aconsellem opcions que 

tinguin un programa més complert d’activitats per a aquestes edats. Però si algú vol només classes i allotjament, 

tenim una oferta molt àmplia, en ciutats i pobles d’arreu d’Irlanda (vegeu Cursos per a adults)  

Sempre sota la supervisió del personal de les escoles d’Irlanda. Contacte permanent amb nosaltres quan ho necessitin. 

Dates d’inici molt variades. El viatge a Irlanda el poden fer sols o bé coincidir amb els grups d’adolescents que viatgen 

amb monitors. Per als menors d’edat, la organització i gestió del viatge va a càrrec de Turas Language & Travel. Els 

adults poden fer-ho pel seu compte o bé a través nostre. 

FITXES INFORMATIVES 

 1. Estudi i treball a Kerry 2. Estudi i activitats a Kerry 

LOCALITZACIÓ Caherciveen. Petit poble a la costa sud-oest. 

ESCOLA Asana School of English 

ALLOTJAMENT 
Allotjats en famílies del poble i l’entorn. Compartint casa amb altres estrangers de la seva edat. 
Esmorzar i sopar a casa. Dinar fred a l’escola. 

ESTUDIS 20 hores setmanals. Matins. Classes amb joves fins a 17 (escola júnior) o 18-23 (escola d’adults) 

ACTIVITATS 

Totes les tardes es treballa de 2 a 5 (els majors d’edat 
poden treballar al vespre). En el seu temps lliure poden 
participar de les activitats organitzades per als 
estudiants que no treballen. Vespres i dissabtes. 

Activitats 3 tardes a la setmana  i 
algun vespre. Excursions el cap de 
setmana. Consulteu “estades per a 
joves a Kerry” per a més detalls sobre 
el programa d’activitats. 

VIATGE Sols o acompanyats per TURAS.  

DATES 
Programa tancat de 3 setmanes.  24 de juny; 15 de juliol; 5 i 26 d’agost (joves) 
A partir de 18 anys, oferta durant tot l’any. 

EDATS A partir de 16. A partir de 18. 

 
 
 

http://www.asanaireland.com/


 

 3. English & Surf/horse-riding a Donegal 4. Estades per a Joves a Dublín 

LOCALITZACIÓ 
Bundoran. Poble costaner a nord-oest 
d’Irlanda 

Al centre de Dublín 

ESCOLA Donegal Language School International House Dublin 

ALLOTJAMENT 

En cases residencials a prop de l’escola, amb 
5-6 estudiants per casa. Habitació doble. 
Joves de 18 a 22 anys. Mitja pensió. 

En famílies irlandeses de Dublín. Habitació doble 
compartida amb estudiants d’altres 
nacionalitats. Esmorzar i sopar a casa. Dinar 
calent a l’escola. 

ESTUDIS 
15 hores. Compartint classe amb joves de la 
seva edat i adults. 

20 hores setmanals. Matins. Joves de 16 a 18 
anys. 

ACTIVITATS 

Es pot optar per fer surf o equitació. 15 hores 
setmanals, matí o tarda. L’escola disposa 
d’una hípica i una escola de surf pròpies. Les 
millors platges d’Irlanda. 

Activitats totes les tardes, dos vespres i una 
excursió els dissabte. Explorarem Dublín i els 
seus entorns. Targeta multi-viatge per a voltar 
per la ciutat. 

VIATGE 
Sols o acompanyats per TURAS.  Sols o acompanyats per TURAS.  

DATES 
A partir del 6 de juny. Tot l’estiu. 2, 3 o 4 
setmanes. 

A partir del 6 de juny. Tot l’estiu. 2, 3 o 4 
setmanes. 

EDATS A partir de 18. De 16 a 18. 

 

PREUS I MATRICULACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols, trasllats i assegurança de viatge, 500€ (si ho gestiona Turas Language & Travel) 

 

Contacte: David Sabatés - 609759489 - info@turas.cat / www.turas.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

DURADA 
KERRY 

TREBALL (16+) 

KERRY 
ACTIVITATS 

(18+) 
DONEGAL (18+) 

DUBLIN 

(16-18) 
RESERVA DE PLAÇA 

2 SETMANES  1.200€ 
Surf 1.820€ 

Riding 1.925€ 1.575€ 
Formulari d’inscripció a la 
nostra web (www.turas.cat ), 
juntament amb una paga i 
senyal de 500€ al compte 
corrent indicat. La resta de 
l’import s’ha de fer efectiu 30 
dies abans de marxar. 

3 SETMANES 1.650€ 1.650€ 
Surf - 2.675€ 
Riding - 2.800€ 2.300€ 

4 SETMANES  2.125€ CONSULTEU-NOS 

http://www.donegallanguageschool.com/
http://www.ihdublin.com/
mailto:info@turas.cat
http://www.turas.cat/
http://www.turas.cat/

