
De 13 a 17 anys 11 o 21 dies Allotjament en residència

Anglès, surf i esports a la millor
costa d’Irlanda

Sligo Grammar School t’ofereix l’oportunitat 
d’aprendre anglès mentre practiques activitats 
tan divertides com la iniciació al surf amb 
monitors nadius. 

Sligo
Grammar
School

Per què escollir
Sligo Grammar School?

Dins el modern edifici de Sligo Grammar School s’hi amaguen 
400 anys d’història. L’edifici principal de l’escola es va renovar    
el 2012. Disposa d'àmplies aules equipades, sala d'ordinadors, 
cantina i pista esportiva polivalent.

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

Grups de màxim 15 estudiants.

Escola i classes

Professors especialitzats en l’ensenyament
d’anglès a alumnes estrangers, motivats
 i implicats en el bon funcionament del curs. 

Sligo és una població amb molta vida, on podràs conèixer el dia a dia 
d’una ciutat a Irlanda interactuant amb la població.

Tothom a fer surf! Surfeja les onades de la mundialment coneguda 
platja de Strandhill. Transport en autocar. 

Sligo Grammar School gaudeix d’una ubicació ideal al centre comercial 
de la ciutat. Podràs passejar-hi en el teu temps lliure.

Classes d’anglès amb metodologia pròpia especialitzada en               
l’ensenyament per a adolescents.

Monitors bilingües de Rosa dels Vents especialitzats en activitats per a  
adolescents. Programa d’activitats cada nit, com Casino Night,   
Karaoke o Party.

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



Allotjament

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School

Explore Sligo
Multi Sports

Surf at Strandhill
Shopping

Zumba

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: Galway or Donegal

Full Day Activity: I’ve Got Talent & Lipdub

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Activitats
Iniciació al Surf a Stranshill Gimcana Exploring Sligo Ruta al Llac Hockey Rugby Football Basquet

Olimpic Games Acrosport Relay Races Got Talent Meet the Locals Game Film Night Karaoke

Horror Night Casino Night Zumba Teatre Photo Competition Speed Dating Disco Shopping

Dates i preus El preu inclou

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

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.SUPLEMENT EXCURSIONS

· Estades d’ 11 dies (1 excursió): 70 € per estudiant 
· Estades de 21 dies (2 excursions): 1000 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

Excursions Els dissabtes organitzem excursions per conèixer millor la regió. 
Visitarem les ciutats de Galway i/o Donegal. 
No estan incloses al preu.

Les instal·lacions per l’allotjament es troben dins del campus de 
l’escola que compta amb dos edificis d’allotjament. 

Les habitacions tenen capacitat per entre 8 i 10 places, equipades 
amb llits i/o lliteres. Algunes poden arribar a allotjar fins a 21              
estudiants en espais delimitats en mòduls de 2 i 4 lliteres.                                           
Els banys són comunitaris. 

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

DIES DATES PREUS

03/07 - 13/07

13/07 - 23/07

03/07 - 23/07

24/07 - 03/08

03/08 - 13/08

11 D

11 D

21 D

11 D

11 D

1.850 €

1.800 €

2.745 €

1.395 €

1.610 €
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