
Famílies especialment atentes, acollidores i cordials amb les que 
fa anys que col·laborem. El millor de Kilkenny és la seva gent!

Organitzem aquest programa des de fa més de 25 anys, oferint 
estades de 2 o 4 setmanes.

Endinsa’t en la cultura d’Irlanda fent esports com el hurling i tallers 
de música i dansa típicament irlandesos.

Activitats variades i divertidíssimes: karts, ponts enlairats, kayak, 
paintball, team building, bubble soccer... 

Kilkenny és coneguda com la capital medieval d’Irlanda i pel seu 
sobrenom de “la ciutat de marbre”. Descobreix aquesta espectacular 
ciutat medieval.

St. Kieran’s College es va fundar el 1782, és un impressionant        
edifici que s’ha convertit en el símbol de la ciutat de Kilkenny.            
Està molt ben situada, a prop del centre i dels seus carrers 
típicament irlandesos i compta amb amplis espais verds                   
i jardins. 

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Per què escollir Kilkenny?

Escola i classes

Intensiu d’anglès i activitats al cor
d’Irlanda: et sentiràs com a casa!

A Kilkenny t’oferim un curs d’anglès amb 
moltíssimes activitats trepidants i l’oportunitat        
de conèixer molt de prop la cultura irlandesa.              
Les nostres famílies faran que et sentis                     
com a casa. 

Kilkenny

Professors nadius especialitzats en
l’ensenyament d’anglès a alumnes estrangers.

De 14 a 17 anys 14 o 27 dies Allotjament en família

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Allotjament
És un dels programes en família que ofereix un ambient més acollidor per als estudiants: 
moltes de les famílies col·laboren amb nosaltres des de fa més de 20 anys. 
Allotgem a dos dels nostres estudiants hispanoparlants a cada família, amb qui la 
llengua vehicular és l’anglès. 
Les famílies acullen els estudiants en règim de pensió completa, sent el dinar de migdia 
un pícnic facilitat per la família. 
El diumenge és un dia lliure que els joves poden aprofitar per passar-lo amb la família o 
quedar amb els seus amics a la ciutat, sempre que la família hi estigui d’acord. 
Les famílies es distribueixen dins la mateixa ciutat o a les poblacions veïnes com Callan o 
Rathmoyle, entre d’altres. Moltes famílies viuen allunyades del centre de la ciutat, en alguns 
casos viuen en granges, en distàncies superiors als 30 minuts. Kilkenny no compta amb 
xarxa d’autobusos urbans, pel que els desplaçaments s’han de fer a peu o amb cotxe.

El dissabte és el dia d'excursió i podran conèixer alguna de les ciutats més importants.
En aquest programa es visita Dublín, Waterford i/o Wexford.Excursions

Activitats
Moltes d’aquestes activitats es realitzen fora de Kilkenny i el transport és en autocar privat. Algunes d’aquestes activitats
es desenvolupen amb monitors nadius.  

Visita a Kilkenny Treasure Hunt Tirolina i Ponts de Cordes Bicicleta & Bany al Riu Esports Típics Irlandesos

Disco Visita  Dunmore Caves Visita a Slievenamon

Activitats Aquàtiques (Inflables/Kayac/Paddle Surf) Karts & Team Building Taller d’Història Irlandesa

Paintball & Pista Americana Escape Room Bowling

Bubble Football

Golf Foot Boating amb barca de pedals Piscina Cine

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College

Hurling & Gaelic Football
Nore Valley Park “Crazy Gold & Go-Karts”

Treasure Hunt
Irish Music & Dance

Castlecomer Discovery Park “Boating” Disco
Full Day Excursion: Dublín, Waterford or Wexford

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Dates i preus El preu inclou

Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona.

Trasllats entre l’aeroport de destí i l’allotjament.

Allotjament en família en règim de pensió completa 
(dinar pícnic).

Curs d’anglès (3 hores diàries de dilluns a divendres).

Excursions del dissabte.

Certificat d’assistència en finalitzar el programa.

Monitor acompanyant al grup durant els vols.

Material didàctic i pedagògic necessari pel curs.

Programa esportiu i cultural a càrrec dels                     
monitors bilingües.

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 20 € per estudiant

DIES DATES PREUS

01/07 - 14/07

14/07 - 27/07

01/07 - 27/07

14 D

14 D

27 D

2.225 €

2.175 €

3.225 €

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.
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