Estades per a joves a
Irlanda

D E S T I N A C I O N S

TURAS LANGUAGE & TRAVEL us presenta les seves estades internacionals per a joves a Irlanda durant els mesos d’estiu.
Combinant les classes d’anglès amb variades activitats i la convivència diària amb joves d’altres països. En un país que
destaca per la seva bellesa i l’amabilitat de la seva gent, en destinacions petites o en una ciutat, allotjats amb famílies o en
residència, i sempre en escoles reconegudes pel Ministeri d’Educació d’Irlanda.

CAHERCIVEEN, Comtat de Kerry. Una estada que hem organitzat cada any des de
2002. Allotjament amb famílies en un petit poble entre el mar i les muntanyes a la
costa sud-oest d’Irlanda. Acompanyats de monitors catalans. Classes molt
dinàmiques i activitats molt lligades a la natura: esports aquàtics, trekking, pesca,
excursions en barca, excursions en bicicleta.... Per a joves de 12 a 17 anys. També hi
ha la possibilitat de combinar estudi i treball en pràctiques (a partir de 16).
Del 21 de Juny al 30 d’Agost.
BUNDORAN, comtat de Donegal. Un petit poble de la costa nord-oest, on
s’ofereixen programes de surf , hípica o multi-aventura en un ambient molt
internacional. Escola petita amb un tracte molt familiar. Classes al matí, activitats
del programa escollit a la tarda, i activitats gairebé tots els vespres. Allotjats en un
complex de cases, amb 8-10 estudiants i un monitor de l’acadèmia. A 2 minuts del
mar i a 5 de l’escola. Cuina i menjador propis. Per a joves de 12 a 17 anys.
Del 21 de Juny al 30 d’Agost.
GALWAY, Comtat de Galway. Preciosa ciutat d’Irlanda (60.000 hab.), i el lloc ideal
per els que busquen un entorn urbà per a la seva estada. Classes i activitats
organitzades per Atlantic Language School al campus politècnic de la Universitat
de Galway. Programa molt complert, amb activitats gairebé totes les tardes i
vespres. Monitors de Turas durant l'estada. S’estableixen dos grups: Grup Júnior
(12 a 16 anys) en família o residència / Grup Young Adults (16 a 18), només
residència. Del 28 de juny al 26 de juliol.

ELS ESTUDIS
S’estudien entre 15 i 20 hores cada setmana, generalment
els matins. Són classes amenes i divertides que fan participar l’estudiant d’una manera activa, millorant la comunicació en anglès de l’alumne, a tots els nivells. Hi ha sempre
estudiants de diferents nacionalitats, amb uns 12-15 alumnes per classe. Tots els professors són llicenciats i tenen experiència en el tracte amb joves estrangers. Es fa un test de
nivell per a situar l’estudiant al grup més adient.
L’ALLOTJAMENT
Amb famílies. Famílies seleccionades per les escoles. Els
estudiants tenen l’oportunitat de viure la realitat d’una
família irlandesa. De dilluns a dissabte els joves esmorzen i
sopen a casa i s’enduen el packed lunch (dinar fred) a
l’escola. Els diumenges, els joves passen el dia amb la
família. L’allotjament acostuma a ser compartit amb
estudiants d’altres nacionalitats.
En residència. Aquesta pot ser en apartaments o cases d’una
residència universitària (Galway) o bé en cases d’estudiants
(Donegal). Sempre amb joves de diferents nacionalitats. Tots
els àpats es fan a la cantina de l’escola.

LES ACTIVITATS
Els joves participen en un munt d’activitats durant tota la
setmana. Esports, tallers, excursions i visites culturals són el
complement perfecte a les classes, i una manera divertida
de conèixer el país que visiten. Activitats totes les tardes,
després de dinar, i també alguns vespres. El dissabte es fa
una excursió de tot el dia. A la residència hi ha activitats gairebé tots els vespres. En els programes en família, els vespres que no hi ha activitats i els diumenges es passen amb la
família, encara que també es pot sortir amb els amics.

EL VIATGE
Tota la organització del viatge va a càrrec de TURAS LANGUAGE & TRAVEL. Reserva i compra dels bitllets d’avió,
organització a l’aeroport de sortida i dels trasllats des de
l’aeroport d’arribada fins a les diferents destinacions. També
l’assegurança de viatge.
La sortida serà des dels aeroports de Barcelona
(principalment) o Girona en vol directe a Irlanda. Sempre en
cap de setmana. Els estudiants aniran acompanyats de
monitors en el seu viatge d’anada (sortides en grup). Per a la
tornada, el estudiants són acompanyats a l’aeroport per un
responsable, reben l’assistència necessària per a la
facturació i tornen cap a casa en vol directe, en la majoria de
casos acompanyats de monitors.

ATENCIONS A L’ALUMNE
Monitors. Tenen cura i control dels joves. Monitors de
TURAS o monitors de parla anglesa de les escoles d’Irlanda.
Els estudiants s’han de dirigir als monitors per a qualsevol
problema o dubte que tinguin. Acostumen a ser gent jove
(20-30), amb un bon domini de l’anglès i amb experiència en
el tracte amb adolescents.
Documentació. S’ha de viatjar amb el passaport individual,
el permís parental dels Mossos d’Esquadra, la targeta
sanitària europea i una assegurança de viatge.
Contacte. Telèfons de contacte les 24 h. Monitors, responsables de les escoles a Irlanda i el director de TURAS.

KERRY - Famílies

LOCALITZACIÓ/ESCOLA
Caherciveen, un petit poble de la costa sud-oest d’Irlanda. Un entorn natural espectacular entre el mar i les muntanyes. THE ASANA SCHOOL OF ENGLISH ofereix estades per a joves des de 1997. Estades de TURAS LANGUAGE
& TRAVEL des de 2002. Sortides en grup a partir del 21 de juny.
ALLOTJAMENT en famílies de diferents poblacions de la comarca. Desplaçaments a peu o en transport escolar
privat. En la majoria de casos es comparteix casa amb joves d’altres nacionalitats. Únic espanyol a la casa.
ESTUDIS
De dilluns a divendres de 9 a 13.00. A l’institut comarcal. Classes molt dinàmiques i poc convencionals.
ACTIVITATS
5 activitats de tarda; 2 activitats de vespre; 1 excursió els dissabtes. Activitats lligades amb el mar i la natura.
Excursions en bicicleta, trekking, kaiak, vela, trampolí aquàtic, platja, pesca, ruta arqueològica, museu marí,
esports, tallers de cuina, hípica, teatre i música. Els vespres, discoteca, karaoke, dansa i música irlandesa. El
dissabte anem a visitar ciutats properes (compres, cinema, museus..). Diumenge amb la família.
VIATGE
Vol directe a Cork. En autocar fins a destí. Acompanyats per monitors de TURAS durant el viatge i tota l’estada.
De 12 a 17 anys. Ideal per a una primera experiència. Per als majors de 16, possibilitat de fer estudi i treball.

Un ambient únic en una zona de natura espectacular!
SAMPLE WEEK

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

De 9 a 1

Classes

Classes

Classes

Classes

Classes

De 2 a 5

Esports
aquàtics

Tallers

Ruta
arqueològica

Tallers

Excursió en
bicicleta

Lliure o
família

Lliure o
família

Música i
dansa
irlandesa

Lliure o
família

diumenge

De 10 a 17:
Excursió a
Killarney
Dia amb la
família

Sopar a casa amb la família

De 6 a 7

De 7.30 a 10

dissabte

Discoteca

Lliure o
família

DONEGAL - Residència

LOCALITZACIÓ/ ESCOLA
Bundoran, un petit poble turístic de la costa nord-oest. Centre de referència per a la pràctica del surf amb algunes de les millors platges d’Irlanda. DONEGAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL, amb 25 anys d’experiència. Escola
d’anglès, centre d’hípica i escola de surf. Ambient molt internacional. Escola petita i familiar.
ALLOTJAMENT “Campament de cases” en una zona residencial a les afores del poble. 8-10 estudiants per casa
amb un monitor irlandès. Joves de diferents nacionalitats. A 5 minuts de l’escola i a 2 minuts del mar. Tots els
àpats calents, al menjador de l’escola.
ESTUDIS
De 9.00 a 12.15 o de 14.15 a 17.30, en funció del programa escollit.
ACTIVITATS
English & Surfing. Programa per a aficionats al surf. 15 hores setmanals de pràctica, per a tots els nivells. Algunes
de les millors platges d’Irlanda. Monitors professionals i experimentats.
English & Horse Riding. 15 hores setmanals de pràctica amb cavalls. Per a participants amb una certa experiència.
Carreres per la platja, camps de salts, excursions. Centre d’hípica aprovat internacionalment.
Multi-aventura. Programa amb diferents activitats. Inclou surf, ,kaiak, escalada, jocs de platja,...
Activitats variades tots els vespres i excursions de tot el dia el dissabte per als inscrits a tots els programes
VIATGE
Vol directe de Barcelona a Dublín. En autocar fins a destí. Viatge acompanyat per monitors de TURAS. Monitors
natius durant l’estada. De 12 a 17 anys. Programa similar a partir del 18.

La zona residencial, un autèntic poble d’adolescents d’arreu d’Europa!
SAMPLE WEEK

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

De 9 a 12.15

Classes

Classes

Classes

Classes

Classes

De 2 a 5

Dia lliure

Sopar a la residència

Bolera

Cinema a
l’escola

Jocs
aquàtics

Gimcama

diumenge

De 10 a 17:
Excursió a
Derry

Activitat: Surf / Hípica / Multi-aventura

De 6 a 7

De 7.30 a 10

dissabte

Lliure

Discoteca

GALWAY - Residència i famílies

LOCALITZACIÓ / ESCOLA
Galway, tercera ciutat del país (60.000 hab.), a la costa oest. Ofereix un entorn urbà amb una gran activitat lúdica
i cultural. Atlantic Language School organitza aquestes estades a les instal·lacions de la Universitat de Galway.
ALLOTJAMENT
Famílies. Residents a la ciutat. Desplaçaments normalment en transport públic. Habitació doble que pot ser
compartida amb joves d’altres nacionalitats. Esmorzar i sopar a casa, i dinar fred que prepara la família i es
menja a l’escola.
Residència. Apartaments/cases del campus universitari on hi ha habitacions individuals i/o dobles i una zona
comú que comparteixen. Tots els àpats es fan a la cantina de la universitat que està a tocar de la residència.
ESTUDIS
De 09.30 a 13.00 (matins), i alguna tarda (14.00 a 15.30). A les instal·lacions de la Universitat Politècnica de Galway.
ACTIVITATS
Programa molt intensiu; 3 activitats de tarda i 4 activitats de vespre cada setmana. A la residència, alguna activitat
de vespre/nit extra. 1 excursió tots els dissabtes. Bubble football, dansa irlandesa, bolera, jocs a la platja, esports,
parc d’aventures. També excursions dins la ciutat i el seu entorn: Cliffs of Moher, Connemara, etc...
VIATGE
Vol directe a Dublin o Knock. En autobús fins a destí. Monitors de TURAS durant tota l’estada.
Grup Júnior: De 12 a 16 anys (en família o residència).
Grup Young Adults: De 16 a 18 (només opció residència). Classes i activitats adaptades a aquestes edats.

Un programa molt interessant i complert en una ciutat encantadora!
SAMPLE WEEK

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

De 9.30 a 13.00

Classes

Classes

Classes
Classes

Classes

De 14.00 a 17.00

Esports
irlandesos

Classes
Classes

18.00 – 19.00
De 7.30 a 10
residència
De 7.30 a 10
família

Taller de
percussió

Taller de
teatre
Sopar a casa amb la família / sopar a la residència
lliure

Parc
d’aventures

Excursió

Jocs de
platja

lliure

Taller de
dansa
irlandesa

dissabte

diumenge

De 10 a 17:
Excursió
Illes Aran

Karaoke /
cinema
lliure
Lliure en
família

Dia lliure

PREUS: Curs, allotjament i activitats
PROGRAMES

Work experience
3 setmanes

(2)

Vols, trasllats i assegurances: 500€, que cal afegir al preu dels cursos. Turas Language & Travel s’encarrega de tota la gestió del viatge.

(1) Consulteu-nos per a estades de més de 3 setmanes.
(2) Work experience a Kerry (estudi i treball voluntari) per a 3 setmanes. A partir de 16 anys.
(3) En residència, hi ha també la opció Young Adults (16-18 anys). 2 setmanes➔1.775€ / 4 setmanes 3.300€

SORTIDES
EN GRUP (1)

2 SETMANES

3 SETMANES

Work experience

28 de juny
2 d’agost(2)

21 de juny
12 de juliol
2 d’agost(2)

21 de juny / 28 de juny
12 de juliol / 2 d’agost

28 de juny
12 de juliol

21 de juny / 28 de juny
12 de juliol (3) / 2 d’agost

28 de juny

21 de juny
12 de juliol
2 d’agost(2)

(1) Els viatges són sempre en cap de setmana. Al quadre indiquem diumenge però
també pot ser dissabte. Es confirmarà data exacta amb la deguda d’antel·lació.
(2) Descompte de 50€ o 100€ si feu el curs a l’agost.
(3) Estada fins el 29 de juliol. Preu 2.100€ (17 dies)

Els vols d’anada indicats al quadre sempre són acompanyats.
Si voleu viatjar de forma individual o en petits grups, però fora d’aquestes
dates, consulteu-nos la disponibilitat (majors de 16). En qualsevol cas,
nosaltres ens encarreguem de la gestió del viatge i coordinem la recollida
dels estudiants a l’aeroport d’arribada i l’assistència per al vol de tornada.
MATRICULACIÓ
Per a reservar plaça s’ha d’omplir el formulari d’inscripció que trobareu a la
nostra web (www.turas.cat). També s’ha de fer una paga i senyal de 500 €
al compte corrent indicat al full d’inscripció. La resta de l’import s’ha de fer
efectiu 30 dies abans de marxar. Les places són limitades.

