
De 13 a 16 anys Allotjament en residència

La seva ubicació a prop del mar, amb accés directe a la platja i en              
un barri residencial, la converteix en un lloc ideal per a un curs d’estiu,           
en un entorn segur. 

La residència està a 6 Km de Holywood, a 10 Km de Bangor i a 15 Km            
de Belfast.

La moderna residència està molt ben equipada amb pistes de tenis, 
poliesportiu, teatre, aules de cuina, aules d’arts i àmplies habitacions. 

Els estudiants, acompanyats pels nostres monitors, viatgen amb tren  
vàries vegades a les ciutats de Bangor i/o Belfast per conèixer la cultura 
irlandesa.  

Us hi esperen un munt de tallers de cuina i de manualitats per treure el 
vostre costat més artístic, increïbles activitats de nit i també moltes 
activitats esportives i banys a la platja.

Rockport School està a peu de la platja i té vistes al mar,                   
extensos jardins i un centre d’arts inaugurat el 2006.                            
Les aules compten amb pissarres digitals. 

L'escola té un impressionant edifici principal, on es troben                  
les sales comunes i els dormitoris. Les aules estan ubicades            
en moderns edificis al voltant del campus.

3 hores diàries, cada matí o tarda, de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Per què escollir Rockport School?

Escola i classes

Una residència de cine a Holywood

El magnífic bosc que l’envolta dóna nom a 
aquesta ciutat costanera d’Irlanda del Nord    
on es troba l’escola de Rockport School. 

Rockport
School

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

11 o 21 dies

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



Allotjament
Els estudiants s’allotjaran en habitacions múltiples de 2 a 8 places 
amb banys comunitaris.

Règim de pensió completa. Tots els àpats es realitzen al menjador       
de la residència.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School

Bangor or Belfast by train
Treasure Hunt

Kitchen Workshop
Multi Sports

Bangor or Belfast by train

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: Londonberry or Giant’s Causeway

Full Day Activity: Olympic Games

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Activitats

Taller de Cuina Taller de Pintura Taller de Manualitats Ruta a la Natura Banys a la Platja Acrosport

Just Dance Ireland Quiz Karaoke Rugby FutbolTenis

Talent Show Visita en tren a Bangor i Belfast

Teatre Festa del Pijama Film 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 residència en règim de pensió 
completa.

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

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.

DIES DATES PREUS

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

SUPLEMENT EXCURSIONS
· Estades d’ 11 dies (1 excursió): 70 € per estudiant 
· Estades de 21 dies (2 excursions): 100 € per estudiant

11 D

11 D

21 D

05/07 - 15/07

15/07 - 25/07

05/07 - 25/07

1.850 €

1.800 €

2.745 €

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

Excursions Els dissabtes organitzem excursions per conèixer millor la regió. 
Visitarem les ciutats de Londonberry i/o Giant’s Causeway. 
No estan incloses al preu.
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