ESTADES PER A
JOVES A IRLANDA

TRES DESTINACIONS,
TRES EXPERI È NCIES!
DONEGAL E n r e s i d è n c i a
"La zona residencial, un autèntic poble
d'adolescents d'arreu d'Europa"

CLASSES D'ANGLÈS
ACTIVITATS VARIADES
AMB JOVES D'ALTRES PAÏSOS
POBLES O CIUTATS
EN FAMÍLIA O RESIDÈNCIA

ESCOLES RECONEGUDES
IRISH DEPARTMENT OF EDUCATION

Un petit poble de la costa nord-oest, on s’ofereixen find
a 4 programes diferents en un ambient molt
internacional. Escola petita amb un tracte molt
familiar. Classes al matí, activitats a la tarda i gairebé
tots els vespres. Allotjats en un complex de cases, amb
8-10 estudiants per casa 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 26 de Juny al 28
d’Agost.

GALWAY

En família o residència*

"Un programa fantàstic i molt
complert en una ciutat encantadora"

KERRY E n f a m í l i a
"Un poble amb un ambient únic en
una zona de natura espectacular"

Una estada que hem organitzat cada any des de 2002.
Allotjament amb famílies en un petit poble entre el mar
i les muntanyes a l'espectacular costa sud-oest d’Irlanda.
Acompanyats de monitors catalans. Classes molt
dinàmiques i activitats lligades a la natura. Per a
joves de 12 a 17 anys. Possibilitat de combinar estudi i
treball en pràctiques (16+). Del 26 de Juny al 28 d’Agost.

Preciosa ciutat d’Irlanda i el lloc ideal per els que
busquen un entorn urbà per a la seva estada. A partir
de 15 anys. Un programa molt complert, amb classes,
conferències, etc.. Enfocat a "joves adults", amb
diferents opcions: Preparació per a la Universitat /
Ciutadania global / Canvi Climàtic. A cura de
monitors de l’acadèmia. Per a adolescents independents.
Del 3 al 31 de juliol. * Opció residència per a 18+

ELS ESTUDIS

Entre 20 i 25 classes setmanals, generalment els matins.
Classes amenes i divertides amb l'objectiu de millorar la
comunicació. Estudiants de diferents nacionalitats, amb uns
12-15 alumnes per classe. Professors llicenciats i amb
experiència en el tracte amb joves estrangers. Test de nivell .

L'ALLOTJAMENT

Amb famílies. Seleccionades per les escoles. Una oportunitat
de viure la realitat d’una família irlandesa. De dilluns a
dissabte els joves esmorzen i sopen a casa i s’enduen el dinar
fred a l’escola. Els diumenges, els joves passen el dia amb la
família. L’allotjament pot ser compartit amb joves d’altres
nacionalitats. Únic espanyol a la casa.
En residència. Aquesta pot ser en cases d’estudiants o bé en
apartaments universitaris. Sempre amb joves de diferents
nacionalitats. Tots els àpats es fan a la cantina de l’escola.
.

EL VIATGE

La organització del viatge va a càrrec de TURAS LANGUAGE & TRAVEL. Reserva dels bitllets d’avió, organització a
l’aeroport de sortida i trasllats fins a les diferents
destinacions. També l’assegurança de viatge. Vol directe a
Irlanda, habitualment en cap de setmana. Acompanyats de
monitors en el seu viatge d’anada. Per a la tornada, el
estudiants són acompanyats a l’aeroport per un responsable,
reben assistència per a la facturació i tornen cap a casa en vol
directe, normalment acompanyats de monitors.

LES ACTIVITATS

Hi ha un munt d’activitats durant tota la setmana. Esports,
tallers, excursions i visites culturals són el complement
perfecte a les classes, i una oportunitat de conèixer el país.
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 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.

ATENCIONS A L’ALUMNE

Monitors. Tenen cura i control dels joves. Monitors de
TURAS i/o monitors de les acadèmies. Recolzament per a
qualsevol problema o dubte que tinguin. Són gent jove (2030), amb un bon domini de l’anglès i amb experiència en el
tracte amb adolescents.
Documentació. Passaport individual, permís parental de la
policia i targeta sanitària europea. Assegurança de viatge
(TURAS). També passaport COVID.
Contacte. Telèfons de contacte les 24 hores. Monitors,
responsables de les acadèmies i el director de TURAS.

KERRY - FAM Í LIES
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. Nosaltres hi anem des de 2002.
ALLOTJAMENT en famílies de diferents poblacions de
la comarca. Desplaçaments a peu o en transport
escolar privat. S'acostuma a compartir casa amb joves
d’altres nacionalitats. Únic espanyol a la casa.
ESTUDIS. De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00. Classes
molt dinàmiques i poc convencionals. Els més joves
atenen a classes a l’institut comarcal. A partir de 16-17,
al centre d’adults que té l'acadèmia.
ACTIVITATS. Un dels atractius d'aquest programa.
5 activitats de tarda i 2 de vespre; 1 excursió els
dissabtes. Activitats lligades al mar i a la natura.
Excursions en bicicleta, trekking, kaiak, vela, trampolí
aquàtic, platja, pesca, ruta arqueològica, museu marí.
També esports, tallers de cuina, de manualitats, o de
teatre i música. 3 sortides cada setmana i dos tallers a
la tarda a l'institut.
Opció d'hípica. Per als/les amants dels cavalls, podem
canviar els tallers per dues tardes en una espectacular
centre hípic que hi ha a la comarca. Cura dels cavalls,
passejades per la platja o els boscos de l'entorn. S'ha de
pagar un extra.
Els vespres, discoteca, karaoke, dansa i música
irlandesa. El dissabte excursió de tot el dia. Diumenge
lliure sense activitats programades.

Opció WORK PLACEMENT. A partir de 16 anys. Substituïm les activitats de tarda per treball en pràctiques en diferents
establiments de la comarca (comerç, restauració, turisme, etc...). 3 hores cada tarda de dilluns a divendres. Tant les classes com
les activitats de vespre o l'excursió de dissabte compartides amb la resta d'estudiants. Programa de 3 setmanes.
VIATGE. Vol directe a Cork o Dublín. 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. Programa similar per a joves de 18 a 21 anys.

PREUS: Curs, allotjament i activitats
PROGRAMA

PREU

DATES DE
SORTIDA

2 SETMANES

1.625€

3 i 24 de juliol
7 d'agost

3 SETMANES

1.975€

WORK PLACEMENT

1.800€

26 de juny
17 de juliol
7 d'agost

(3 setmanes)

Vols, trasllats, assistència als aeroports i assegurança
(inclou COVID): 550€, que cal afegir al preu dels cursos.
TURAS LANGUAGE & TRAVEL s'encarrega de tota la
gestió del viatge.
Opció hípica. 120€ per setmana
Consulteu-nos quant a dates i preus per a estades de més
de 3 setmanes.

DONEGAL - RESID È NCIA

LOCALITZACIÓ/ ESCOLA. Bundoran, un petit poble turístic de
la costa nord-oest. DONEGAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL,
amb 25 anys d’experiència, ofereix estades d'alta qualitat en un
ambient molt internacional. Escola petita i familiar. Estades
nostres des de 2010. Disposem de poques places. De 12 a 17 anys.
ALLOTJAMENT “Campament de cases” en una zona
residencial. 8-10 estudiants per casa amb un/a monitor/a de
l'acadèmia. Joves de diferents nacionalitats. Disposen de cuina i
menjador propis. Esmorzar a casa, i dinar (calent) i sopar al
menjador de l’escola.
ESTUDIS. 15 hores setmanals al matí o a la tarda. De 9 a 12.15 o
de 2 a 5.15. L'edifici de l'escola, el menjador i la cuina és a 5
minuts caminant de la zona residencial.

ACTIVITATS. L'acadèmia ofereix 4 programes diferents.
es gaudeix d'activitats pròpies del programa escollit (tardes) i
d'altres que són comunes a tothom (vespres i excursions de
dissabte).
English & Surfing* Programa per a aficionats al surf. 15 hores
setmanals de pràctica, per a tots els nivells. Monitors experimentats.
Amb algunes de les millors platges d'Europa per a la pràctica del surf.
English & Horse Riding*. 15 hores setmanals de pràctica amb
cavalls. Per a participants amb experiència. No per a principiants.
Centre d’hípica aprovat internacionalment. Cura dels cavalls, passejos
per la platja o el camp. També zona de salts (per als més experts)
English & Multi-adventure*. Programa amb diferents activitats.
Inclou surf, kayak, escalada, jocs de platja, etc...
*Aquests 3 programes es poden combinar entre sí, durant les
diferents setmanes de l'estada. 2, 3 o 4 setmanes en diferents dates.

English & Adventure and Leadership. Per a joves a partir de 15 anys.
Aquest és un programa de nova creació, pensat per a treballar l'autoestima, el lideratge, el treball en equip i la presa de decisions.
Tot combinat amb activitats a l'aire lliure molt interessants. Les classes es converteixen en tallers on es treballen tots aquests
aspectes i després es practiquen en les activitats. Esports d'aventura, acampada nocturna organitzada pels propis estudiants,
ioga , voluntariat, primers auxilis, etc. En grups reduïts i amb professors/formadors experimentats. Programa de dues setmanes
en dates concretes.
VIATGE. Vol directe de Barcelona a Dublín. En autocar fins a destí. Monitors de l'acadèmia durant l’estada.

PREUS: Curs, allotjament i activitats
PROGRAMES

SURFING

2 SETMANES

1.800€

3 SETMANES

2.475€

RIDING

1.850€

2.525€

MULTI
ADVENTURE

1.750€

2.425€

ADVENTURE &
LEADERSHIP

1.950€

---------

DATES DE
SORTIDA
2 SETMANES

3, 17 i 31 de juliol

3 SETMANES
26 de juny
17 i 31 de juliol

3 i 17 de juliol

Vols, trasllats, assistència als
aeroports i assegurança (inclou
COVID): 550€, que cal afegir al
preu dels cursos. Ens encarreguem
de tota la gestió del viatge.
Consulteu-nos per a estades de més
de 3 setmanes.
Consulteu preu si es combinen els
programes (surfing, riding, multi
adventure).

GALWAY - FAM Í LIES I RESID È NCIA
LOCALITZACIÓ / ESCOLA. Galway, tercera ciutat del país, a la
costa oest. Ofereix un entorn urbà amb una gran activitat lúdica i
cultural. ATLANTIC LANGUAGE SCHOOL organitza aquestes
estades des de fa 20 anys.

Aquest és un programa destinat a estudiants de 16 a 18 anys
que busquen un curs diferent, amb continguts molt actuals i
interessants i que es volen relacionar amb gent de la seva
edat. Per a joves amb experiències anteriors i/o una certa
independència.
ALLOTJAMENT. Famílies. Allotjament que pot ser compartit
amb joves d’altres nacionalitats. Esmorzar i sopar a casa, i dinar
fred. Ús del transport públic.
Residència.* Apartaments del campus universitari amb
habitacions individuals i dobles i una zona comú que comparteixen.
Tots els àpats a la cantina de la universitat. *Per a joves de 18
anys.

ACTIVITATS. Dues activitats de tarda, dues de vespre i una
excursió de tot el dia cada setmana.
Les tardes que no hi ha classe hi ha organitzada una activitat,
(13.30. a 17.00). Excursió en barca, parc d'aventures, Escape
room, etc... Si hi ha classe, l'activitat passa al vespre (20.00 a
22.00). Tallers de dansa i música irlandesa, cinema, bowling,
laser-quest. Excursió de tot el dia el dissabte.
Els joves disposen també de temps lliure per a gaudir de la
ciutat. Al juliol coincideix amb el Galway Arts Festival, un dels
festivals de teatre i música al carrer més importants d'Europa.

ESTUDIS. Tots els matins de 09.00 a 12..30 i 3 tardes de 13.30 a
15.30. A l'edifici "young adults" que té l'acadèmia. Programa
força intensiu amb classes orientades a millorar l'anglès dels
estudiants a més d'adquirir nous coneixement en temàtiques
molt actuals. Hi ha 3 opcions quant a continguts.
PREPARE TO STUDY AT UNIVERSITY.
Aquest curs se centra en les habilitats que necessites per a
facilitar el teu accés a la universitat. Lliçons/tasques que
t'ajudaran a millorar el teu pensament crític, la presa d'apunts,
les habilitats de recerca i de presentació, així com l'escriptura
acadèmica. Ideal per a estudiants que estan a punt d'embarcarse en un curs universitari.
GLOBAL CITIZENSHIP, DIVERSITY & INCLUSION.
Descobreix què significa ser ciutadà global en el món modern.
Aquest curs basat en tasques us ajudarà a entendre les diverses
cultures i identitats.
Oportunitats pràctiques per a
desenvolupar l'auto expressió i les habilitats comunicatives per
interactuar amb els altres, alhora que adquireixes
coneixements del món en general.
CLIMATE CHANGE: THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY .
Basat en projectes, consta de tallers guiats i un projecte de
recerca en grup. Exploraràs temes relacionats amb el canvi
climàtic i l'impacte que podem tenir com a individus. Descobreix
els activistes que impulsen el canvi i el paper que juguen els
responsables de la presa de decisions. Estudiaràs quins són els
acords internacionals i què signifiquen, així com especular sobre
el futur.

VIATGE. Vol directe a Dublín. En autobús fins a destí. 3 hores. Monitors de l’acadèmia en el dia a dia. Recolzament del nostre
personal en cas de necessitat. Els estudiants són acompanyats fins a Dublín on ens espera un autocar de l'acadèmia. PER A JOVES
DE 16 A 18 ANYS. (Si has nascut el 2006 i encara no tens 16 anys també pots participar-hi.). Programa de dues setmanes en dates
determinades.

PREUS: Curs, allotjament i activitats
PROGRAMA

2 SETMANES

YOUNG
ADULTS

1.925€

DATES DE
SORTIDA

3 i 17 de juliol

Vols, trasllats, assistència als aeroports i
assegurança (inclou COVID): 550€, que cal
afegir al preu dels cursos. Ens encarreguem de
tota la gestió del viatge. Suplement residència:
150€

RESUM D'OFERTA DE CURSOS
A PARTIR DE 12 ANYS

Estades en família a Kerry. English & Activities. També opció Horse riding.
Estades en residència a Donegal. Programes de Surfing, Horse riding, Multi-adventure.

A PARTIR DE 15 ANYS

Estades en residència a Donegal. Programa Adventure & Leadership.

A PARTIR DE 16 ANYS

Estades en família a Kerry. Programa combinat d'estudi i treball WORK PLACEMENT.
Estades en família a Galway. International Young Adults Programme (Del 2006 amb 15 anys també).

A PARTIR DE 18 ANYS

Estades en família a Kerry. English & Activities or English & Work Placement. Joves de 18 a 21.
Estades en residència a Galway. International Young Adults Programme.

SORTIDES EN GRUP
Les sortides en grup són des de l'aeroport de Barcelona (com a norma) encara que puntualment podem fer servir el de Girona.
Són les indicades als calendaris. Assistència a l'aeroport i acompanyats de monitors durant el vol. Habitualment en cap de
setmana. Indiquem diumenge com a referència. Confirmació de data definitiva més endavant.
Si voleu viatjar de forma individual o en petits grups, però fora d’aquestes dates, consulteu-nos la disponibilitat (16 +).

MATRICULACIÓ

Per a reservar plaça s’ha d’omplir el formulari d’inscripció que trobareu a la nostra web (www.turas.cat). Indiqueu la
destinació, les dates de sortida i tornada, i la opció escollida de les diferents possibilitats. Utilitzeu la secció d'observacions
per a indicar qualsevol informació important: dietes especials, malalties, germans o amics viatjant junts, etc...
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 segons rigorós ordre d'inscripció.

DONEGAL

DUBLÍN

GALWAY

KERRY

CORK

TURAS LANGUAGE & TRAVEL
Major, 24 - 08514 LLUÇÀ
info@turas.cat
David Sabatés (Director) - 609759489

