
Combinació de l'aprenentatge de l'anglès amb tallers i activitats 
sobre la cultura irlandesa que et facilitaran una immersió total.   

A classe, els estudiants participen en projectes i exercicis de 
lectura, escriptura i conversa, creant un entorn divertit i educatiu.

Un ingredient clau d'aquest programa són les seves activitats 
amb les que gaudiràs de la natura i coneixeràs de prop la cultura 
i tradicions irlandeses.

A tan sols 120 km de Dublín, gaudiràs d’excursions als punts més 
icònics d’Irlanda.

Totes les activitats estan sota la supervisió de monitors locals.

Per què escollir Athlone?

De 12 a 16 anys 11 o 22 dies Allotjament en família

Descobreix la veritable Irlanda

Just al centre de l’illa d’Irlanda podràs         
conèixer la cara més autèntica del país i de la 
seva gent i participar en un munt d’activitats 
sobre la cultura i les tradicions locals.  

Athlone

Les classes es realitzen al Community College, situat als afores 
de la població, equipat amb aules lluminoses i envoltat 
d’amplis espais verds.

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Escola i classes

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

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



Allotjament
A Athlone allotjar-se en família és una manera divertida i interessant de conèixer              
una nova cultura mentre aprenen anglès. 
Les famílies estan acuradament seleccionades per assegurar que tots els nostres 
estudiants gaudeixin de la seva estada en un entorn familiar, acollidor i càlid. Moltes de 
les nostres famílies reben estudiants durant tot l’any pel que tenen àmplia experiència. 
A cada família s’hi allotgen dos estudiants del mateix grup, facilitant el procés        
d’adaptació, especialment si és la primera vegada en aquest tipus d’allotjament.
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. 
Les famílies estan distribuïdes per tota la població i també per les poblacions veïnes.
Els estudiants aniran fins a l’escola acompanyats per les seves famílies i  els que 
visquin més a prop podran anar caminant.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Community College
Lessons at Community College
Lessons at Community College
Lessons at Community College
Lessons at Community College

Walking Tour Athlone
Irish Sports
Irish Dance

Survival Camp
Belvedere House Disco

Full Day Excursion: Galway, Dublín or Carrick-on-Shannon
Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

El dissabte és el dia d'excursió i podran conèixer alguna de les ciutats més importants.
En aquest programa es visiten les ciutats de Galway, Dublín i/o Carrick-on-Shannon. Excursions

Activitats
Algunes d’aquestes activitats es desenvolupen amb monitors nadius.  

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: 25 € per estudiant

DIES DATES PREUS

06/07 - 16/07

17/07 - 27/07

06/07 - 27/07

11 D

11 D

22 D

2.045 €

1.995 €

2.855 €

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

Orientation Tour

Radio Workshop Golf Camp Team sports Disco Shopping

Irish Folklore (dancing, music, drama) Adventure Camp (survival skills / map reading / team work)
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