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ESTADES D'ESTIU
PER A JOVES 2023

Juny, juliol i agost. A partir de 12 anys. 
Classes d’anglès cinc dies a la setmana. 
Allotjament amb famílies o en residència.
En pobles petits o en ciutats.
Programa complet d'activitats culturals i
de lleure.
Convivència amb joves d'altres països.
Vol acompanyats des de Barcelona o
Girona.
Monitors de TURAS o monitors irlandesos



ESTUDIS
De 15 a 20 hores per setmana.
Classes amenes i divertides
incidint en la comunicació oral de
l’alumne.
Estudiants de diferents
nacionalitats, amb uns 12-15
alumnes per classe. 
Professors llicenciats i amb
experiència en el tracte amb
joves.
Test de nivell per a situar
l'estudiant al grup més adient.



ACTIVITATS DE TARDA
Totes les tardes, després de
classe: Visites culturals, tallers de
música, teatre, esports,
excursions, etc...
ACTIVITATS DE VESPRE
Després de sopar. Alguns vespres.
Cinema, disco, gimcana, balls, ...
DISSABTES - Excursió tot el dia
Ciutats properes, compres,
paratges naturals, museus, etc...

ACTIVITATS
CULTURALS I DE

LLEURE



ACTIVITATS PER A TOTS ELS GUSTOS



Destinacions K E R R Y ,  e n  f a m í l i a
De 12 a 18 anys. Anglès i activitats molt
lligades a la natura. Un ambient únic!
També anglès i treball voluntari (16+)

DONEGAL,en residència
De 12 a 17 anys. Poble de costa. Programes
de surf, hípica o multi-aventura.
Allotjats en una residència molt
internacional.

GALWAY, família o residència*
Ciutat encantadora. Programa molt intensiu
i variat. Per a joves en etapa
preuniversitària i amb autonomia.
A partir de 16 anys.
*Residència només per a 18+. La resta en
família.



KERRY
Estades cada any des de 2002! 
A Caherciveen ja esperen la "invasió"
d'estudiants estrangers que canvien el
paisatge de la comarca a l'estiu.
El caràcter dels directors, professors i
personal de l'acadèmia el converteixen
en una estada molt especial.
Pobles encantadors i natura
espectacular.
Per a joves de 12 a 18 anys. Possibilitat de
combinar estudi i treball voluntari (16+). 
Del 25 de Juny al 27 d’Agost.

Un ambient únic en una zona de natura

espectacular!

ESCOLA   ASANA SCHOOL OF ENGLISH, a Caherciveen. 
ALLOTJAMENT En famílies, compartint habitualment amb
altres joves. Únic espanyol a la casa.
ESTUDIS A l'institut comarcal o a la pròpia acadèmia en
funció de l'edat. 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. 
VIATGE Vol a Dublín o Cork. En autocar fins a destí.
Acompanyats per monitors de TURAS durant el viatge i tota
l'estada.



5 Activitats de tarda, 2 activitats de vespre,
excursió els dissabtes



ALLOTJAMENT en
FAMÍLIA

"Viure amb una família irlandesa és tota una experiència,

encara que al principi pugui costar una mica"

Allotjament amb famílies irlandeses de la
zona. Supervisades i visitades per l’escola
d’Irlanda.
Tipologia variada: gent gran, famílies amb
fills adolescents, amb fills petits..
Esmorzar i sopar a casa. Dinar fred a
l’escola.
2 – 3 estudiants per família com a norma.
Sempre de diferents nacionalitats.
De casa a l’escola a peu o bus escolar
(privat).
Cura i control dels estudiants.



EXEMPLE D'UNA SETMANA A CAHERCIVEEN



DONEGAL
Més de 15 anys anant cada estiu a
Bundoran!
Un poble costaner amb les millors
platges per a la pràctica del surf.
Una escola petita i familiar, amb un
ambient molt internacional.
Escola i residencia a les afores del
poble.
Menjador i cuina propis.
Restriccions en l'ús del mòbil. 
Per a joves de 12 a 17 anys.  
Del 25 de Juny al 27 d’Agost.

Gaudiu de l'entorn del poble i de

l'ambient a la residència

ESCOLA DONEGAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL, a
Bundoran. 
ALLOTJAMENT Complex residencial amb habitacions
múltiples, monitors residents i compartint amb joves
d'altres països .
ESTUDIS De dilluns a divendres de 9 a 13.00.
ACTIVITATS Cada tarda, segons el programa triat. SURF,
HÍPICA o MULTI-AVENTURA. Activitats també als vespres.
VIATGE Vol directe a Dublín. En autocar fins a destí.
Acompanyats per monitors de TURAS durant el viatge.
Monitors irlandesos durant l'estada.



3 opcions: 
English and Surf
English and horse riding
English and Multi-adventure



ALLOTJAMENT en
RESIDÈNCIA

L'edifica residencial està a prop del
mar i de l'escola.
Esmorzen a la residència i dinen i
sopen al menjador que hi ha a l'escola.
Cuina pròpia.
Habitacions múltiples, compartint
amb joves d'altres nacionalitats.
Monitors permanents a la residència.
Zona d'esbarjo i relax.



EXEMPLE D'UNA SETMANA A BUNDORAN



A Galway sempre trobaràs coses a fer. Una ciutat

impressionant!

ESCOLA. ATLANTIC LANGUAGE, a la ciutat de Galway. Amb més de

25 anys d'activitat.

ALLOTJAMENT. L'allotjament pot ser amb famílies de la ciutat o bé a

la residència d'estudiants de la Universitat (només majors de 18).

ESTUDIS. Tots els matins i també alguna tarda. Amb temàtiques

actuals i enfocades als joves d’aquestes edats:

• Prepare for the University · Global citizenship · Climate change

ACTIVITATS. Activitats de tardes, també de vespres, excursió els

dissabtes... Aprofitant el què ofereix la ciutat i també el seu entorn

natural, dels més espectaculars d'Irlanda.

VIATGE. Vol directe a Dublín. En autocar fins a destí. 

GALWAY
Galway ens ofereix el destí ideal per
aquells que volen una estada més
urbana. Una ciutat amb molt a oferir.
Una programa intensius de classes,
conferències, etc..
Combinat amb una sèrie d'activitats
de lleure i temps lliure per a gaudir de
la ciutat de Galway.
UN CURS PER A ESTUDIANTS
PRE-UNIVERSITARIS (nascuts 2004-
2007)
Del 2 al 16 i del 16 al 30 de juliol. 
En blocs de dues setmanes



2 activitats de tarda
2 activitats de vespre
1 excursió els dissabtes



ALLOTJAMENT
AMB FAMÍLIES

Les famílies acostumen a viure en zones residencials

a la perifèria de la ciutat. Horaris establerts per als

àpats, arribada al vespre, etc...

En famílies de la ciutat.
Un sol espanyol per família. A vegades
compartint amb altres joves.
Famílies de tipologia variada i supervisades
per l'acadèmia.
Ús del transport públic per als desplaçaments
diaris.

Esmorzar i sopar a casa. Dinar fred que

s'enduen a l'acadèmia.



EXEMPLE D'UNA SETMANA A GALWAY



ATENCIONS ALS
ESTUDIANTS

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Passaport, targeta sanitària europea i permís dels Mossos.

VIATGE:
 Tota la gestió del viatge va a càrrec de TURAS.

CONTACTE: 
Telèfons de contacte 24 h. dia. Director i monitors de TURAS i
responsables de les escoles a Irlanda.

MONITORS :
Acompanyen en el viatge i estada. Allotjats amb famílies /
residència. Contacte diari amb els estudiants. Control i
recolzament. Organitzen i acompanyen en les activitats

El monitors són una peça fonamental per als

estudiants. Gent jove, amb domini de l'anglès, i

amb experiència en el tracte amb adolescents



PROGRAMA

2 SETMANES

3 SETMANES

WORK  PLACEMENT 
(3 setmanes)

DATES DE 
SORTIDA

16 de juliol
6 d'agost

25 de juny
16 de juliol
6 d'agost

Vols, trasllats, assistència als aeroports i assegurança
(inclou COVID): 575€, que cal afegir al preu dels cursos.
TURAS LANGUAGE & TRAVEL s'encarrega de tota la
gestió del viatge.

PREUS: Curs, allotjament i activitats

1.750€

2.125€

1.975€

PREU

PROGRAMES

SURFING

HORSE RIDING

MULTI
ADVENTURE

1.950€

2.000€

1.900€

DATES DE 
SORTIDA

2 SETMANES
2, 16 i 30 de juliol
3 SETMANES
25 de juny
16 i 30 de juliol

2.725€

2.775€

2.650€

2 SETMANES 3 SETMANES

PROGRAMA 2 SETMANES DATES DE 
SORTIDA

2.025€ 2 i 16 de juliolYOUNG 
ADULTS

Els viatges són sempre en cap de setmana.
Els vols d’anada sempre són acompanyats.
Les sortides en grup inclouen assistència a l’aeroport i
acompanyament per part de monitors de TURAS fins a
destí o fins a posar els estudiants a càrrec del personal
de les escoles d’Irlanda.



Full d’inscripció i paga i senyal de 500€
a la web (www.turas.cat).
Més informació i guia de viatge al maig. 
Reunió final durant el mes de juny.
Informació sobre les famílies 10 dies
abans de marxar. 
Pagament final 30 dies abans de la data
de sortida.

INSCRIPCIÓ I PREPARACIÓ
PER AL VIATGE

Inscripció a través de la web. Comunicació

amb pares i estudiants per correu electrònic.


