
 
 

 

Kurs: General English,  
15 x 45 min/tydz. 
 
Wiek: 12+ 
 
Terminy: 7 nocy/8 dni w terminie 
wrzesień−grudzień 2022 (nd−nd) 
 
Zakwaterowanie: rodziny 
goszczące 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
€ 620 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe   
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie  
• wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• transfer z i na lotnisko w Dublinie 
• travel cards dla uczniów 
• pobyt 2 nauczycieli 
 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, pobyt 
dodatkowego nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszam do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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IRLANDIA 
 
 
General English Kurs zawiera 15 lekcji języka angielskiego, który odbywa się od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00–12:15. Studenci przydzieleni są do grup na 
podstawie testu poziomującego (on-line przed przyjazdem lub na miejscu w szkole). 
Konwersacyjny profil kursu oparty jest na interaktywnych zadaniach i pracy 
projektowej, a szkoła stosuje specjalny program, który ma na celu znaczny postęp 
znajomości języka podczas trwania kursu, a także nabycie pewności siebie  
w posługiwaniu się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego oraz 
podczas konwersacji w międzynarodowym środowisku. 
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Akredytacje najważniejszych instytucji międzynarodowych 
• Świetnie wyszkolona kadra native speakerów 
• Ponad 27 lat na rynku 
• Sprawdzone rodziny goszczące 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt w pokoju 2–osobowym dzielonym z innym 
studentem grupy, w rodzinie goszczącej zlokalizowanej w spacerowej odległości od 
szkoły. Łazienka dzielona z gospodarzami domu. Wyżywienie FB: 3 posiłki dziennie 
(śniadanie, packed lunch i kolacja). Nauczyciele również mieszkają z rodziną 
goszczącą. Szkoła zlokalizowana jest w dzielnicy Dublina Malahide, zlokalizowanej 
20 minut od centrum miasta.  
 
Po zajęciach W ramach wyjazdu uczniowie realizują bogaty program pozalekcyjny 
np. wyjście do Galerii Narodowej, spacer po Dublinie, Irish Music Session, spacer po 
Howth Cliff, wyjście do zamku w Malahide czy zwiedzanie muzeum archeologii.  
W sobotę program przewiduje całodniową wycieczkę poza miasto, np. do 
Glendalough National Park (grupy pow. 30 os) lub aktywności w Dublinie, np. wyjście 
do Dublin Zoo (dla mniejszych grup). 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa Irish College of English. Firma 
Project Travel nie odpowiada za jego realizację. 
 


